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Afspraak is afspraak

Heel veel in Nederland ligt vast in afspraken. Soms 
afspraken op papier, soms afspraken die stilzwijgend 
zijn ontstaan. Bijvoorbeeld de afspraak om met je 
wielerteam elke zondag te gaan fietsen. De afspraak 
met je huisarts om de coronaprik te halen. 

Ook bij Arcade maken we veel afspraken. Een 
belangrijke afspraak maakten we op 15 april. 
Toen zetten de Vereniging voor Arcadehuurders 
en wij onze handtekening onder een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Samenwerken doen 
we al langer. Maar die samenwerking is in de loop 
van de jaren wel flink veranderd. 

Ook maakten we met gemeente Westland 
nieuwe prestatieafspraken. Hierin staat onder 
andere dat we ons nóg meer in zetten voor 
nieuwbouwwoningen in Westland. Iedereen kent 
wel iemand die met geen mogelijkheid in deze regio 
aan een betaalbare woning kan komen. Zeker als je 
behoort tot de groep die voor het eerst zelfstandig 
gaat wonen. Niet iedereen heeft het geluk van 
starters Jesse Roelvink en Maartje Mol. Zij ontvingen 
uiteindelijk de sleutel van een huurwoning. 

Hun verhaal kunt u op pagina 12-13 in dit blad 
lezen. Ik zou graag willen dat we vaker dit soort 
verhalen met u konden delen, in deze tijden van 
woningnood. Daar blijven wij ons voor inzetten. 
De afspraken die wij hiervoor maakten, zijn een 
prima stok achter de deur.
Afgesproken!
 
René Lemson
directeur-bestuurder
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In 2021 krijgen huurders met een lager inkomen die in een dure sociale 
huurwoning wonen een eenmalige huurverlaging. Hiermee wil de 
overheid mensen met een lager inkomen helpen. Betreffende huurders 
hebben hierover al een bericht (voor 1 april 2021) van ons ontvangen. Heeft 
u geen bericht ontvangen? Dan komt u in principe niet in aanmerking.

Alleen huurders die in een sociale 
huurwoning wonen, komen in 
aanmerking. Of u recht heeft op een huur-
verlaging, hangt af van de hoogte van uw 
huishoudinkomen in 2019 en de huurprijs 

zonder servicekosten. Ook wordt gekeken 
naar de grootte van uw huishouden. De 
Belastingdienst liet ons weten welke 
bewoners in aanmerking kwamen voor 
een lagere huur. 

Is uw inkomen na 2019 lager 
geworden? 
Het kan dat uw inkomen lager is geworden 
na 2019. Heeft u voor april 2021 geen 
bericht van ons ontvangen? Maar denkt u 
recht te hebben op een eenmalige huurver-
laging? Dan kunt u dat bij ons aanvragen 
via een formulier op www.arcadewonen.nl. 
Let op: u komt alleen in aanmerking als u 
voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze 
staan ook op onze website. 

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen
Goed nieuws voor huurders van een sociale huur
woning! Zij krijgen dit jaar geen huurverhoging. De 
huur blijft dit jaar gelijk. Ook de extra huurverhoging 
op basis van het inkomen – de zogenaamde inko
mensafhankelijke huurverhoging – gaat dit jaar niet 
door. Het besluit om de huren in 2021 te bevriezen, is 
genomen door de overheid. De huur van vrije sector 
huurwoningen verhogen wij wel.

Het besluit de huren te bevriezen geldt niet voor vrije sector 
woningen, bedrijfsruimten en garages. Zij krijgen een huurver-
hoging van maximaal 2,4%. Wij houden ons aan het advies van 
de overheid. Betreffende huurders ontvingen van ons in mei een 
brief met de nieuwe huurprijs. Zij kunnen geen bezwaar maken 
tegen deze huurverhoging. 

Het bevriezen van de huren in 2021 staat los van de eenmalige 
huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. Meer 
informatie hierover leest u hieronder. Of op www.arcadewonen.nl

Eenmalige huurverlaging voor 
huurders met een lager inkomen
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Terug van vakantie (in eigen land)? 
Spoel de kraan één minuut door

Waterbedrijven raden aan om uw waterleidingen na de vakantie goed 
door te spoelen. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, loopt de 
kwaliteit wat terug. Door de kranen gelijk bij thuiskomst één minuut 
door te laten lopen, krijgt u weer lekker drinkwater. Vang het water op en 
gebruik dit om uw planten water te geven.

Voorkom legionellabacterie
Bij temperaturen vanaf 25°C en in 
stilstaand water groeit de legionella-
bacterie. Deze bacterie kan bij 
inademing tot longontsteking en de 
veteranenziekte leiden. Zorg daarom 
dat geen waterdruppeltjes in de 
lucht komen bij het doorspoelen van 
de douchekop. Leg de douchekop in 
een emmer met een dweil erover of 
houd hem onder water, zodat er geen 
waterdamp in de lucht komt.

U wilt een reparatie melden. 
Hoe werkt dat?
Een lekkende kraan. Een kapotte traptrede. Het raam sluit niet goed 
meer. Soms gaat er iets kapot in uw woning. Wat doet u dan? Meld uw 
reparatie digitaal op www.arcadewonen.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 (0174) 28 23 00, toets 4. Dat kan van 
maandag tot en met donderdag van 
8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur. 
Ook voor spoedeisende 
reparaties belt u ons op 
(0174) 28 23 00, toets 4. 
Dat kan 24 uur per dag, 
7 dagen per week.  
Uw reparatie heeft 
spoed als er een 
gevaarlijke 
situatie ontstaat. 
Bijvoorbeeld bij 
brand of een gaslek. 
Dan helpen wij u 

direct. Kan een reparatie wachten?  
Dan helpen wij u de eerstvolgende 
werkdag.

Handig, 
de huur 
automatisch 
betalen!
Geen omkijken meer naar het 
betalen van de huur? Betaal 
per automatische afschrijving. 
Dat is de eenvoudigste en 
voordeligste manier om de huur 
te betalen. Hiervoor geeft u ons 
eenmalig uw toestemming. 
Vervolgens schrijven wij 
maandelijks de huur van uw 
bankrekening af. Dit doen 
we op de eerste of op de 25e 
voorafgaand aan de volgende 
maand. U hoeft hiervoor verder 
niets te doen. Genoeg geld op 
uw bankrekening is natuurlijk 
wel een vereiste.

De voordelen op een rij:
-  U betaalt altijd op tijd.
-  U vergeet nooit uw huur te betalen.
-  U weet precies wanneer wij de 

huur afschrijven.
-  U hoeft niet maandelijks aan de 

huurbetaling te denken.
-  Het bedrag klopt altijd.

Wilt u de huur betalen via 
automatische afschrijving?
Download dan het machtigingsfor-
mulier op www.arcadewonen.nl en 
stuur het formulier ondertekend naar 
ons terug. U vindt het formulier op 
onze website onder het kopje ‘ik ben
huurder’ -> ‘huur betalen’. Hier 
vindt u ook op welke dag wij de 
huur afschijven. Toestemming voor 
het automatisch afschrijven van 
de huur kunt u op elke moment 
weer intrekken. Wilt u liever een 
formulier voor automatische 
afschrijving per post ontvangen? 
Bel dan (0174) 28 23 00, toets 1 -> 
toets 2
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Een comfortabel huis en toch 
energie besparen? 

Het kan met een paar slimme tips en eenvoudige trucs. Woont u in Den Haag? En bent u 
benieuwd hoe u comfortabeler kunt wonen met lagere energielasten? Meldt u zich dan 
aan voor de Energiebespaaractie. Deze actie is een initiatief van de gemeente Den Haag 
dat wij van harte ondersteunen. U kunt gratis kleine energie besparende maatregelen in 
uw woning laten aanbrengen. Denk aan radiatorfolie achter de verwarming, een borstel 
voor de brievenbus of ledverlichting. 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie op:  https://duurzamestad.denhaag.nl/woning/energiebespaaractie.

Is uw huis verhuren via Airbnb nu verboden of niet?
Vakantieverhuur via websites zoals 
Airbnb valt onder onderhuur. Dit is 
volgens de huurvoorwaarden van uw 
huurovereenkomst verboden. Dit geldt 
voor zowel sociale als vrije sector 
huurwoningen.

Gevolgen van onderhuur  
Verhuurt u uw woning toch? Dan 

handelt u in strijd met de huurovereen-
komst. Dat kan betekenen dat Arcade de 
huurovereenkomst beëindigt. Ook moet 
u de opbrengst aan ons betalen. 
Daarnaast bent u vaak niet goed 
verzekerd bij onderhuur. Het kan dan 
maar zo gebeuren, dat u schade bij 
onderhuur niet vergoed krijgt of dat een 
verzekering wordt stopgezet.

Warm welkom Vestia huurders
Sinds 1 april 2021 hebben de huurders van 1.212 voormalige Vestia woningen 
in Westland een nieuwe verhuurder. Arcade nam de woningen eind vorig 
jaar van Vestia over. De betreffende huurders kunnen nu ook bij ons terecht 
voor alle huurderszaken. Via diverse brieven zijn de huurders op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen rondom de overdracht van hun woning 
aan Arcade. Om de huurders een warm welkom te geven, ontvingen zij een 
leuk welkomstpakketje met bruikbare informatie en iets lekkers. 

De 1.212 aangekochte woningen liggen allemaal in Naaldwijk. Met deze aankoop blijven 
276 woningen die Vestia zou omzetten naar vrije sector beschikbaar voor sociale huur.  
Voor de huurders verandert er niets, ze behouden hun huurovereenkomst. 

Onderhoud verder in kaart brengen
Arcade vindt het belangrijk dat alle huurders fijn kunnen wonen in een goed onderhouden 
woning. De woningen zijn door ons aan de buitenzijde in beeld gebracht. Hierdoor weten 
we wat ons op onderhoudsgebied te wachten staat. De komende periode staat in het 
teken van het verder bekijken van de woningen aan de binnenzijde. Dit jaar kijken wij 
in ieder geval naar de veiligheid en gezondheid in de woningen. Waarbij alle installaties 
van de woningen worden gecontroleerd en zo nodig aangepakt. Ook plaatsen we in deze 
woningen dit jaar nog rookmelders.

˚ Om de huurders van Vestia een warm welkom 
te geven, ontvingen zij een leuk welkomstpakketje 
met allerlei informatie en iets lekkers.



6    juni 2021  mensen en wonen mensen en wonen  juni 2021    7

Nieuws

Samenwerken om zo elkaars 
belangen en doelen te versterken
Samen met de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) maakten wij nieuwe afspraken. Met deze afspraken 
bevestigen wij onze verbeterde samenwerking. Om zo de dienstverlening voor onze huurders en de kwaliteit 
van wonen te verbeteren. Op 15 april 2021 ondertekenden René Lemson, directeurbestuurder bij Arcade en Thea 
Dijkman, voorzitter van de Vereniging voor Arcadehuurders (VvA) de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. 

In de overeenkomst zijn afspraken over het 
informatie-, advies- en instemmingrecht 
en de manier waarop wij met elkaar 
samenwerken vastgelegd. Hierbij gelden 
de kaders van de Wet op het overleg 
huurders verhuurder. Door de groei die 
wij afgelopen jaren doormaakten, was 
behoefte de bestaande overeenkomst uit 
2012 te herzien. Daarnaast is de VvA sinds 
2019 niet alleen actief voor 
Westlands huurders, maar ook voor 
Haagse huurders. Het is belangrijk om 

samen overleg te hebben over het beleid 
van Arcade. Daarom is afgesproken samen 
op te trekken om zo elkaars belangen en 
doelen te versterken.

Bewonersparticipatie verder 
optimaliseren
De VvA en Arcade spraken uitvoerig 
over deze nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst. “Ik ben zeer tevreden over 
het resultaat. Hiermee geven wij de 
wijzigingen in de nieuwe Woningwet een 

formele plek in onze relatie met de VvA”, 
aldus René Lemson. “De beleidsonder-
werpen zijn gespecificeerd en duidelijker 
vastgelegd waardoor de VvA ons beter kan 
adviseren. Met de nieuwe overeenkomst 
willen wij de bewonersparticipatie verder 
optimaliseren. Ook is de rol die de VvA 
heeft in het proces van het maken van 
prestatieafspraken met zowel gemeente 
Westland als gemeente Den Haag 
vastgelegd. We pakken dit nu meer samen 
op!”

Goede bijdrage aan het beleid van 
Arcade
 “Natuurlijk is goed betaalbare en 
duurzame huisvesting belangrijk. Ook wij 
als VvA willen dat naar de toekomst toe 
voldoende nieuwbouwwoningen worden 
toegevoegd, zodat huurders die wij verte-
genwoordigen een keuze krijgen in waar 
ze gaan wonen. Met deze vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst gaan wij er 
niet alleen vanuit als huurdersvereniging 
opnieuw een goede bijdrage te kunnen 
leveren aan het beleid van Arcade, maar 
ook samen met Arcade op te trekken in 
het realiseren van de prestatieafspraken 
in beide gemeenten”, aldus voorzitter Thea 
Dijkman.

Vereniging voor Arcadehuurders
De VvA is als overkoepelende huurders-
organisatie de belangrijkste gespreks-
partner namens de huurders van Arcade. 
Iedere huurder die een woning huurt 
bij Arcade kan lid worden. Hoe groter de 
vereniging wordt hoe sterker we staan en 
hoe meer wij voor u kunnen bereiken. Voor 
slechts € 0,12 per maand bent u lid. Kijk 
op www.vvarcadehuurders.nl voor meer 
informatie. 

˚ Woningcorporatie Arcade en de Vereniging voor Arcadehuurders hebben vernieuwde afspraken 
gemaakt. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bevestigen partijen hun 
herziene samenwerking. 
Op de foto van links naar rechts: René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade, Paul Huijsdens, 
manager wonen bij Arcade, Wessel Couzijn, senior medewerker sociaal beheer (ai) bij Arcade, Thea 
Dijkman voorzitter bij de Vereniging voor Arcadehuurders en Mar van Duin secretaris bij de Vereniging 
voor Arcadehuurders.
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Voordelige zonnestroom voor 
huurders in Westland
Duurzame energie heeft de toekomst! Wij vinden dat die energie voor 
iedereen betaalbaar moet zijn. Ook voor onze huurders. Zeker nadat een 
eerste proefproject in 2019 positieve resultaten liet zien. Arcade onderzocht 
welke woningen in Westland geschikt zijn voor zonnepanelen. Het 
plaatsen van de zonnepanelen voeren wij gefaseerd uit. De bewoners van 
de betreffende woningen krijgen bericht hierover. 

Niet elke woning komt in aanmerking. 
Voorwaarde is dat het dak van de woning 
geschikt is. Ook moet het dak goed 
liggen met het oog op de zon en moeten 
(bijna) alle buren meedoen. Wij plaatsen 
alleen zonnepanelen als alle huurders 
in de woonrij meedoen. Dit doen wij om 
efficiënt  te kunnen werken en voor een 
eenduidig aanzicht van de woningen. 

Wocozon 
Het plaatsen van de panelen doen wij 
niet zelf. Hierover maakten wij afspraken 

met Wocozon. Dit is een organisatie 
zonder winstoogmerk, met als doel 
huurders van woningcorporaties te laten 
profiteren van zonnestroom. Inmiddels 
zijn al op ruim 50 eengezinswoningen in 
Westland  zonnepanelen geplaatst. Met 
name in De Lier en ’s-Gravenzande willen 
huurders graag meedoen. Wocozon laat de 
zonnepanelen plaatsen door een erkend 
installateur en is verantwoordelijk voor 
het onderhoud ervan. Werken de zonne-
panelen niet optimaal? Dan lost Wocozon 
dit direct op.

Voordelen van zonnestroom op 
een rijtje
–  Ongeveer 20% lagere energierekening 

(afhankelijk van uw verbruik).
–  U hoeft zelf geen geld uit te geven.
–  Wocozon regelt de aanleg, juiste 

werking en houdt de werking van 
zonnepanelen in de gaten.

–  U kunt online, via een handige app, 
zien hoeveel zonnestroom u opwekt en 
hoeveel u bespaart.

–  Geen rompslomp en gedoe; u gaat er 
altijd op voorruit.

–  Het aansluiten van de panelen is 
eenvoudig en gebeurt zonder hak of 
breekwerk.

–  Door zelf meer groene stroom op 
te wekken, draagt u direct bij aan 
een beter milieu voor uzelf en uw 
omgeving.

˚ In Westland zijn inmiddels op de daken van 50 eengezinswoningen zonnepanelen geplaatst.
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Prestatieafspraken met gemeente 
Westland voor de komende vier jaar 
Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen gaan samen aan 
de slag voor betaalbare woningen in Westland. Op 14 december 2020 
ondertekenden wethouder Van der Stee (Westland), René Lemson 
(Arcade), Ferry van der Pal (Wonen Wateringen), Mar van Duin (secretaris 
van Vereniging voor Arcadehuurders) en Henk Berendse (secretaris van 
Huurders Wonen Wateringen) de raamovereenkomst wonen 20212024. 
Hierin staan de prestatieafspraken met gemeente Westland over het 
bouwen en houden van voldoende sociale huurwoningen. Afgesproken is 
dat tot 2030 tenminste 1.800 woningen worden bijgebouwd.

Wethouder Ben van der Stee: “De 
gemeente en corporaties hebben elkaar 
hard nodig om de ambities te realiseren. 
Daarom hebben we afgesproken dat de 
corporaties onze belangrijkste partner zijn 
voor het realiseren van sociale woningen. 
Er ligt een enorme opgave die van alle 
partijen creativiteit vraagt. Jongeren 
kunnen nu vaak moeilijk een woning 
vinden, en voor senioren is verhuizen ook 
niet altijd aantrekkelijk. Ik ben daarom 
blij dat we gezamenlijk aan de slag gaan 
om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn 
thuis kan vinden”. 

Een uitdaging die wij niet uit de weg 
gaan
René Lemson, directeur-bestuurder bij 
Arcade: “Wij zijn blij dat de gemeente de 
corporaties ziet als haar belangrijkste 
partner voor de ontwikkeling van nieuwe 
sociale huurwoningen. Dit helpt bij het 
nakomen van de aantallen woningen 
die zijn afgesproken. Want de aantallen 
uit de vorige prestatieafspraken zijn niet 
gehaald omdat er simpelweg onvoldoende 
betaalbare bouwlocaties beschikbaar 
waren voor de bouw van sociale huurwo-
ningen. Daarom leverden wij gemiddeld 

slechts 44 sociale huurwoningen per jaar 
op en niet de 100 die waren afgesproken. 
Ook deze achterstand moet nog worden 
ingehaald. Een uitdaging die wij niet uit 
de weg gaan en waarbij wij rekenen op de 
volledige medewerking van de gemeente. 
In de huidige prestatieafspraken gaan wij 
uit van gemiddeld 180 sociale huurwo-
ningen per jaar zodat er eind 2030 1.800 
sociale huurwoningen zijn bijgebouwd. 
Deze doelstelling is hoger dan de vorige 
jaren en dat juichen wij natuurlijk toe. 
Want uit onderzoek (ABF en Rigo in 2019) is 
gebleken dat tot 2030 zeker 3.000 nieuwe 
sociale huurwoningen nodig zijn om aan 
de toekomstige vraag te kunnen voldoen.” 

Tevreden over de afspraken
Mar van Duin, secretaris van Vereniging 
voor Arcadehuurders: “De onderteke-
ning van de raamovereenkomst vandaag 
is pas het begin. De Vereniging voor 
Arcadehuurders ziet dat dit proces, 
weliswaar laat in dit jaar gestart en dus 
onder tijdsdruk, een solide en voor alle 
partijen werkbaar uitgangspunt oplevert. 
Ook de VvA kijkt uit naar de eerste 
resultaten van Bouwen en Sociaal Bouwen 
in Westland. Met de motivatie van de nu 
aan tafel zittende partijen gebeurt dat 
zeker. De VvA is heel tevreden over deze 
afspraken, ook door de inspraak die wij als 
huurdersvereniging hierin hadden”. 

Voldoende woningen 
De corporaties verhuren jaarlijks 
maximaal dertig procent van de 
vrijkomende woningen aan niet-reguliere 
woningzoekenden zoals statushou-
ders, mensen met urgentie en speciale 
doelgroepen zodat er voldoende woningen 
over blijven voor reguliere woningzoe-
kers. Ook spreken zij af volledig gebruik 
te maken van de mogelijkheden die de 
regio biedt om personen die sociaal en 
economisch aan Westland gebonden zijn 
te huisvesten. 

˚ Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen ondertekenden prestatieafspraken voor betaalbare 
woningen in Westland.  
Op de foto van links naar rechts: Henk Berendse, Ferry van der Pal, Ben van der Stee, René Lemson,  
Mar van Duin (fotograaf: Thierry Schut).
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Betere huisvesting zorgdoel groepen door het 
maken van afspraken
Langer thuis wonen of wonen in je eigen woning met (zorg)begeleiding, dat gebeurt steeds vaker. Om zorg 
en huisvesting goed te begeleiden, zijn in Den Haag afspraken gemaakt met corporaties, zorginstellingen en 
de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in een contract: koepelconvenant huisvesting zorgdoelgroepen. 
Hierin staat hoe wij de komende jaren met elkaar gaan samenwerken. Om zo de verschillende zorgdoel
groepen geschikte woonruimte te kunnen aanbieden. 

Het gaat met name om mensen 
die vanuit een zorginstelling weer 
zelfstandig gaan wonen, maar daarbij 
nog begeleiding nodig hebben. Met 

deze afspraken zijn de verantwoorde-
lijkheden van de gemeente, corporaties 
en zorginstellingen vastgelegd. 
Door goed samen te werken kan de 

zorgdoelgroep beter worden begeleid. 
Ook houdt het convenant rekening met 
de belangen van mensen in de directe 
woonomgeving.

Woonzorgpark Rosenburg in 
Den Haag
Op dit moment werken wij al aan een 
project dat binnen deze afspraken valt. 
Samen met ggz-instelling Parnassia gaan 
wij op het woonzorgpark Rosenburg in 
Den Haag betaalbare sociale huurap-
partementen ontwikkelen. De apparte-
menten zijn voor kwetsbare mensen met 
psychische problemen die extra zorgbe-
geleiding nodig hebben. Op pagina 15 
van dit bewonersblad leest u meer over 
dit project.

Met elkaar kun je meer bereiken 
op de woningmarkt
Eind vorig jaar presenteerde de gemeente Den Haag, de Haagse 
woningcorporaties en marktpartijen de Haagse Aanpak voor de 
Woningmarkt. De ‘Haagse Aanpak’ is een plan waarmee de partijen 
samenwerken. Om zo een impuls te geven aan de woningbouwopgave in 
de stad. Ook willen zij investeren in de bestaande wijken en ongelijkheid 
in de stad tegengaan. In de ‘Haagse Aanpak’ staan 22 acties waarmee de 
partijen gezamenlijk aan de slag gaan. Ook wij doen mee met dit plan. 

Sinds 2006 zijn wij actief in Den Haag en 
hebben inmiddels ruim 2.000 woningen. 
“Net als onze collega corporaties nemen 
wij deel aan dit initiatief van de Haagse 
Tafel Wonen omdat je met elkaar uitein-
delijk meer kunt bereiken. Met voor ons 
als voornaamste doel betaalbaar wonen 

voor mensen met een lager inkomen in 
elke wijk”, aldus René Lemson, directeur-
bestuurder bij Arcade. “Wij zijn een van 
oorsprong Westlandse corporatie met een 
Westlandse mentaliteit: niet praten maar 
doen. Dat blijkt wel uit het feit dat wij de 
laatste drie jaar 850 sociale huurwoningen 

hebben opgeleverd in Den Haag. Waarvan 
een aantal op unieke locaties, zoals op het 
voormalige Norfolkterrein in Scheveningen 
en het project Lumière op de plek van 
de Eurocinema bioscoop. Bij het Haga 
ziekenhuis leverden wij onlangs 178 sociale 
huurappartementen op van het project 
De Schoone Ley.” Ook voor de toekomst 
heeft Arcade in Den Haag nog circa 1.100 
woningen in voorbereiding. Onder andere 
projecten in de zorg voor specifieke 
doelgroepen waarbij een nauwe samen-
werking met zorgpartijen en gemeente 
noodzakelijk is. In dit bewonersblad leest u 
meer over deze projecten.
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Gezond wonen is 
gezond leven!
In een woning komt vocht vrij. Bijvoorbeeld door douchen, koken, wassen en 
drogen. Teveel vocht in huis is slecht voor uw gezondheid. Ook kan door teveel 
vocht, schimmel in huis ontstaan. Dit komt vaak door verkeerd gebruik van 
de woning. Bijvoorbeeld als u niet goed ventileert of lucht. Lees wat u kunt 
doen om vocht en schimmelproblemen buiten de deur te houden.

Het is belangrijk om de lucht in huis goed 
te verversen. Zodat vieze lucht en vocht het 
huis uit kan en schone lucht naar binnen 
komt. De beste manier om de lucht in huis 
gezond te houden is voortdurende luchtver-
versing. Zet het liefst dag en nacht ventila-
tieroosters en/of (klep)raampjes open. 

Zorg voor minder vocht in huis met 
deze tips:
–  Hang de was buiten op. Kunt u de was 

alleen binnen ophangen? Zorg dan dat 
de was niet te nat uit de wasmachine 
komt, door goed te centrifugeren.

–  Kook met de deksel op de pannen.
–  Maak vloeren en muren droog na het 

douchen.
–  Lucht uw huis dagelijks door ramen en 

deuren tegen elkaar open te zetten.
–  Douche met de badkamerdeur dicht.
–  Gaat u slapen of bent u niet thuis? 

Zet de verwarming dan niet lager dan 
15 graden. Als het binnen te koud is, 
verdwijnt vocht niet goed uit uw huis.

Samen pakken wij vocht en schimmel 
in Den Haag aan
Huurders, corporaties, de gemeente en 
GGD in Den Haag willen de overlast van 
vocht en schimmel in corporatiewoningen 
aanpakken. Daarom is een plan opgesteld. 
Het aanstellen van een vocht- en schim-
melexpert is één van de onderdelen in 
dit plan. Huurt u een woning van ons in 
Den Haag? En heeft u last van vocht en/of 
schimmel in uw woning? Meldde u uw 
klacht eerder bij Arcade? Maar komt u 
er met ons niet uit? Dan kunt u gratis de 
vocht- en schimmelexpert inschakelen 
via www.vochtexpertdenhaag.nl. Huurt u 
een woning in Westland? Dan kunt u geen 
gebruik maken van de vocht- en schim-
melexpert. Westlandse huurders nemen 
contact met ons op via (0174) 28 23 00.

www.gezondwonen.nl
Doe de gezond-wonen-check op deze 
website. U vindt hier ook tips en handige 
GGD-filmpjes voor een gezond huis.

˚ Vocht in een woning ontstaat onder andere door koken, douchen en het drogen van de was. Kijk op 
www.gezondwonen.nl wat u kunt doen om vocht en schimmel buiten de deur te houden.

Woonwijzer

Een goed 
onderhouden tuin: 
prettig voor u én 
uw buren!

Vindt u het ook zo fijn om in de 
zomer in uw tuin te zitten? Of 
lekker in uw tuin bezig te zijn? 
Een fijne tuin is net zo prettig 
als een mooie woning. Ook voor 
een tuin geldt dat u zelf bepaalt 
hoe u deze inricht. Smaken 
verschillen nu eenmaal. Het is 
aan u om de tuin te maken die 
u mooi vindt. De een wil graag 
een groot terras, een ander een 
vijver of een zandbak voor de 
kinderen. 

Ook een balkon mag u naar eigen 
smaak inrichten, mits dit een verzorgde 
indruk maakt en veilig is. Verzorgd en 
veilig betekent onder andere dat uw 
balkon vrij van vuilnis is, dat er geen 
overhangende planten zijn en geen 
overlast ontstaat voor omwonenden. 
Houd gevels en daken vrij zodat wij 
onderhoud goed kunnen uitvoeren. 
Lekker barbecueën in de tuin? Veel 
mensen vinden het reuze gezellig en 
lekker. Zorg ervoor dat uw buren geen 
last hebben van uw etensgeurtjes of 
rook van de barbecue. 

Spelregels tuinonderhoud
U bent vrij om uw tuin of balkon naar 
uw smaak in te richten. Wij geven u 
deze vrijheid, zolang u zich houdt aan 
de spelregels die wij aan tuininrich-
ting stellen. Deze spelregels vindt u op 
www.arcadewonen.nl
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Woonwijzer

Voorkom hoge kosten bij een brand of lekkage
Het komt helaas regelmatig voor dat huurders te maken krijgen met schade aan hun spullen. Door bijvoorbeeld 
een brand, inbraak of een lekkage. 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.

Heeft u geen inboedelverzekering? Dan 
draait u bij bijvoorbeeld een brand zelf 
op voor de kosten. Ook voor de kosten van 
vervangende woonruimte. Het schadebe-
drag kan behoorlijk in de papieren lopen. 
Een inboedelverzekering betaalt deze kosten 
geheel of gedeeltelijk. 

Wat verzekert u zelf?
Wij adviseren u om in ieder geval een 
inboedel-, een aansprakelijkheids- en een 
glasverzekering af te sluiten. De premies 
van dit soort verzekeringen zijn vaak laag. 
U kunt dit navragen bij uw bank of een 
verzekeringstussenpersoon. 

Wat is een inboedelverzekering?
Met een inboedelverzekering bent u 
verzekerd voor schade aan spullen in uw 
woning, zoals uw bank, televisie, laptop, 
pannen, dekens, lakens en kleding.

Wat is een aansprakelijkheids        
verzekering?
Met een aansprakelijkheidsverzekering bent 
u verzekerd voor schade die u veroorzaakt 
aan spullen van anderen zoals van uw 
buren. Stel, de slang van uw wasmachine 
schiet los. Al het water komt bij uw (onder)
buren terecht. Deze schade loopt al gauw op 
tot duizenden euro’s. Met een aansprakelijk-
heidsverzekering hoeft u deze schade niet 
zelf te betalen.

Wat is een glasverzekering?
Volgens het huurcontract bent u verant-
woordelijk voor het glas. Met een glasver-
zekering bent u bij schade verzekerd voor 
vervanging van het glas. Stel, uw raam gaat 
kapot door een harde wind of een hagelbui. 
De kosten voor de vervanging van het glas 
(lichtdoorlatend binnen- en buitenglas) zijn 
dan voor uw rekening. Via ons servicepakket 

sluit u voor € 1,20 per maand een glas-
verzekering bij ons af. Heeft u nog geen glas-
verzekering? Kijk op www.arcadewonen.nl 
hoe u deze gemakkelijk afsluit.

˚ Heeft u geen inboedelverzekering dan betaalt 
u zelf de kosten voor schade aan spullen in uw 
woning.

Rookmelders zijn straks verplicht in elke woning
Uit onderzoek is gebleken dat het plaatsen van rookmelders in woningen 
mensenlevens redt. Daarom wil de overheid dat in alle woningen 
verplicht rookmelders komen te hangen. Voor nieuwbouwwoningen was 
het al een tijd verplicht. In het huidige Bouwbesluit worden hierover 
afspraken gemaakt. De verplichting gaat per 1 juli 2022 in voor alle 
woningeigenaren. Dus ook voor ons. Wij zijn onlangs gestart met het 
plaatsen van rookmelders in woningen die dit nog niet hebben. Bent u 
aan de beurt? Dan ontvangt u van ons een brief. 

Woningen vanaf 2003 zijn al voorzien 
van een rookmelder. Deze vervangen 
wij elke tien jaar. Afgelopen april zijn 
wij gestart met het plaatsen van de 
rookmelders. Wij plaatsen deze in de 
hal of verkeersruimte van de woning. 
Bestaat uw woning uit meerdere 
woonlagen? Dan krijgt u op elke 
verdieping een rookmelder. Op zolder 
komt alleen een rookmelder als dit een 

verblijfsruimte is. Op vlieringen plaatsen 
wij geen rookmelders. 
De rookmelders die wij plaatsen zijn 
geschakeld op het lichtnet met een 
lithiumbatterij. De batterij gaat tien 
jaar mee. Na tien jaar vervangen wij 
de rookmelder. U hoeft dus zelf geen 
batterij meer te vervangen. Dat is fijn! 
Voor uw eigen veiligheid adviseren wij 
u om wel elke maand de werking van de 

rookmelder te testen. U doet dit met het 
testknopje op de rookmelder

˚ Wij zijn onlangs gestart met het plaatsen 
van rookmelders in alle woningen.
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Op bezoek bij

‘Ineens hadden we toch  een  huis!’

˚ Maartje en Jesse wonen in een nieuwbouwappartement in de nieuwe wijk Duingeest in Monster.

sleutel. We konden zelfs nog kiezen uit een 
paar appartementen. De vierde laag was 
al vergeven. We hadden een voorkeur voor 
de derde. En dat appartement is het ook 
geworden. Zo hadden we vijf dagen na dat 
telefoontje ineens een eigen huis! Corona 
was toen net uitgebroken. Dat kwam ons 
eigenlijk wel goed uit. Zo hadden we mooi 
de gelegenheid om het appartement in te 
richten.”

36 sociale huurappartementen
Appartementengebouw Duingeest 
staat in het nieuwe stukje Monster. “Je 
loopt het fietspad af en je staat al in de 
duinen. We kijken uit op de Druiventuin.” 
In totaal 36 sociale huurappartementen 
telt het gebouw. Allemaal hebben ze 
een woonkamer met open keuken, 
twee slaapkamers en een balkon. “Het 
is een appartement met een logische 
indeling. Eén kamer gebruiken we als 
grote inloopkleedkamer, de andere is 
een slaapkamer voor ons. Opvallend is 
de badkamer, die noemen we de balzaal. 
Het is heel mooi dat het nieuwbouw is, 
met alle faciliteiten. Ook hebben we een 
eigen parkeerplaats en een hele ruime 
berging.”

Teckelpup Tofu
Veel bewoners kennen ze al. Met dank aan 
de derde ‘bewoner’ van hun appartement: 
teckelpup Tofu (“nee, geen vegetariër, 
Tofu eet gewoon vlees!”). “Thuis hadden 
we al teckels, ik denk dat ik dat heb 
meegenomen. Zeker sinds we die puppy 
van een half jaar hebben spreken we veel 
mensen. Het leuke is dat hier een mix van 
jong en oud woont. Er zijn ook mensen 

De gemiddelde prijs van een koopwoning 
in Westland heeft inmiddels de vier ton 
overschreden. Ga er maar aanstaan als 
alleenstaande. Of als starter om het 
ouderlijk huis achter je te laten. Met 
een vooruitziende blik had Jesse zich 
een jaartje of vijf terug ingeschreven bij 
Woonnet Haaglanden.  “In het begin was 
ik niet heel erg actief aan het zoeken. Pas 
de laatste twee jaar ben ik op woningen 
gaan reageren. Huur was een optie, 
maar koop ook”, vertelt Jesse. Al stootten 
hij en Maartje net als vele anderen 
elke keer hun neus. “Steeds werden we 
overboden.” Het toeval wil dat Jesse 
zelf uit Monster komt. “Daar ging ook 
mijn voorkeur naar uit. Maar met een 
andere plaats in Westland hadden we 
ook genoegen genomen. Maartje komt 
uit Naaldwijk, maar ze heeft in Monster 
gewerkt. Ze kent Monster wel. Het is fijn 
dat je hier aan de kust zit. Het is rustig 
wonen in Monster en toch heb je alles in 
de buurt. Je bent zo in het centrum van 
Den Haag of Scheveningen. Maar in die 
drukte hoef ik niet zo nodig te wonen.”

Telefoontje van Arcade
Tot ruim een jaar terug wonen Jesse 
en Maartje allebei nog thuis. Jesse: 
“Ik heb altijd met plezier bij mijn ouders 
gewoond, maar het botste weleens. 
Ik werkte toen nog in de horeca. Dan heb 
je een heel ander leven en een ander 
ritme als je vrij bent.” Begin maart vorig 
jaar gaat de telefoon als hij aan het werk 
is. Arcade aan de lijn. “Ze vertelden dat 
ik in aanmerking kwam, of ik nog steeds 
interesse had? Op een woensdag zijn we 
gaan kijken en op vrijdag kregen we al de 

uit de stad bij, die hebben ineens een huis 
aan zee. Ja, wij gaan ook weleens met Tofu 
naar het strand, dan kom je ook veel mensen 
tegen.”

Starters die in het Westland een eigen huis kunnen krijgen: ze zijn er nog 
wel. Maar ze worden wel steeds zeldzamer. Zoals Jesse Roelvink (26 jaar) 
en Maartje Mol (22 jaar). En dat het een nieuwbouwappartement op een 
paar minuten van het strand is, maakt het nog mooier. “Zoals het gelopen 
is, dat is best bijzonder”, zegt Jesse als hij een jaar na het goede nieuws 
een beetje van zijn verbazing is bekomen. De twee wonen in Duingeest, de 
nieuwbouwwijk aan de rand van Monster.
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˚ Maartje en Jesse wonen in een nieuwbouwappartement in de nieuwe wijk Duingeest in Monster.

We zijn echt heel blij met deze woning
De verhalen van andere jongeren die maar 
moeilijk aan een huis kunnen komen kent 
hij. “We hebben vrienden die ook al een 

hele tijd aan het zoeken zijn. Allemaal 
wisten we dat dit zou worden gebouwd. 
We hadden al tegen elkaar gezegd dat we 
er klaar voor moesten zitten om als eerste 

te kunnen reageren.” Het waren Jesse en 
Maartje die geluk hadden. “Zoals het is 
gelopen, is best wel bijzonder. We zijn echt 
heel blij.”
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Nieuws

Alle 178 sociale huurappartementen 
De Schoone Ley in Den Haag 
opgeleverd
Rondom het Haga ziekenhuis is een nieuwe Haagse woonwijk gebouwd: 
De Schoone Ley. De wijk strekt zich uit langs de Escamplaan en de Leyweg. 
De sociale huurappartementen leverden wij gefaseerd op. In september 2020 
werd het eerste gebouw opgeleverd. De laatste sleutel werd in maart 2021 
door wethouder Wonen Martijn Balster en René Lemson uitgereikt. De 
huurappartementen zijn verdeeld over drie appartementengebouwen en 
liggen aan het centrale plein met gemeenschappelijke binnentuin.

“Ik ben trots dat ik de laatste sleutel 
uitreik van deze appartementen. Zo blijven 
we als Westlandse corporatie een bijdrage 
leveren aan de vraag naar betaalbare 
woningen in Den Haag. Daarnaast is het 
een mooie centraal gelegen woonplek, 
waar onze huurders prettig kunnen 
wonen en leven”, vertelt René Lemson. Ook 
wethouder Balster is enthousiast: “Het wat 
ouderwetse woord ‘schoon’ in de betekenis 
van ‘nieuw en mooi’ past uitstekend bij 
deze moderne appartementen. Fijn dat 
weer vele huishoudens die wachtten op 
een betaalbaar en fatsoenlijk huis hier nu 
komen wonen.” 

10.000 reacties: ruim 50 kandidaten 
per woning 
De in totaal 178 sociale huurapparte-
menten werden via diverse advertenties 
aangeboden op Woonnet Haaglanden. 
“Wij ontvingen in totaal bijna 10.000 
reacties. Hieruit blijkt wel hoe groot de 
druk op de lokale woningmarkt is. Het 
is daarom echt van belang, dat we meer 
gaan bouwen in de regio Haaglanden”, 
aldus Lemson. Bijna alle huurders komen 
uit Den Haag en stonden gemiddeld 
acht jaar ingeschreven bij Woonnet 
Haaglanden. De leeftijdscategorie en 
gezinssamenstelling is gevarieerd. 

Geschikt voor gezinnen
De symbolische sleutel werd uitgereikt 
aan Reyhan Keskin uit Den Haag. “Samen 
met mijn man en onze dochter verhuizen 

wij naar dit nieuwe appartement. Wij 
wonen nu in een grotere woning, maar 
we wilden juist kleiner gaan wonen 
en dichterbij mijn werk. Ik werk in het 
onderwijs en de school waar ik werk, is 
hier vlakbij. Daarnaast is deze omgeving 
geschikt voor mensen met kinderen zoals 
wij. Zo hoeven we niet op zoek naar een 
speeltuin, want die is vlakbij. Ook het 
parkeren in de parkeergarage, de lift en 
de aanwezigheid van camera’s is goed 
geregeld.”

Over de 48 appartementen in 
gebouw A
In gebouw A zijn 36 tweekamerapparte-
menten en 12 driekamer    appartementen. 
Het appartementengebouw bestaat 
uit een begane grond met vier verdie-
pingen. Op de begane grond zijn de 
entree, de bergingen, de lift en een 
opstelruimte voor scootmobiels. Met 
de lift kan de onder liggende parkeerga-
rage worden bereikt. De appartementen 
liggen op de eerste tot en met de vierde 
verdieping. Alle  appartementen hebben 
een woonkamer met open keuken, één 
of twee slaapkamers, een badkamer, een 
buitenruimte en een gebruiksoppervlak 
variërend van 58 tot 69 m2. Het gebouw 
is energiezuinig door duurzame toepas-
singen. De woningen hebben minimaal 
energielabel A.

˚ In maart 2021 werd door wethouder Wonen Martijn Balster (links op de foto) en René Lemson 
directeur-bestuurder bij Arcade (in het midden) de laatste sleutel uitgereikt van 178 sociale 
huurappartementen aan Reyhan Keskin (rechts op de foto).
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Op het woonzorgpark Rosenburg 
van Parnassia aan de Albardastraat 
in Den Haag komen betaalbare 
sociale woningen. Deze apparte
menten zijn voor kwetsbare mensen 
met psychische problemen die extra 
zorgbegeleiding nodig hebben. 
Onlangs werd een samenwerkings
overeenkomst ondertekend door 
Frits Verschoor, bestuurder vastgoed 
bij Parnassia en René Lemson, 
directeurbestuurder bij Arcade. 

Met de nieuwbouw willen wij in samen-
werking met Parnassia een kwetsbare 
doelgroep de gelegenheid bieden uitein-
delijk zelfstandig te wonen. En volwaardig 
deel te nemen aan de samenleving. De 138 
sociale huurwoningen zijn bedoeld voor 
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. Zij passen niet meer binnen een 
maatschappelijke opvangvoorziening of 
een voorziening voor beschermd wonen in 
de stad. Vanwege aangepaste regelgeving 
is het op dit moment zo dat deze mensen 
gelijk zelfstandig moeten gaan wonen. 
Terwijl zij hier vaak nog niet aan toe zijn 
en nog een tussenstap nodig hebben. 
Daarin voorziet dit project. Met extra (zorg)
begeleiding kunnen ze toch zelfstandig 
wonen in een beschutte wijk met toezicht 
en op een veilige manier. Na een aantal jaar 
stromen zij uit naar een reguliere woning.

Uitstroomvoorziening wonen en zorg
“Het principe van het scheiden van wonen 
en zorg is bij dit project van toepassing. 
Waarbij Arcade de woningen ontwikkelt en 
verhuurt en Parnassia de begeleiding en 
zorg biedt. Op deze wijze kunnen mensen 
met psychische problemen goed worden 
opgevangen en begeleid. In de geestelijke 
gezondheidszorg is de laatste jaren flink 
bezuinigd, waardoor deze kwetsbare 

doelgroep tussen wal en schip viel. Dit 
project is een uitstroomvoorziening, het 
is de bedoeling dat de bewoners uiteinde-
lijk uitstromen naar geheel zelfstandige 
woonruimte en zo volledig deel kunnen 
nemen aan de maatschappij”, aldus Frits 
Verschoor. 

Visie van de gemeente
“Wij voelen ons betrokken bij het welzijn 
van onze huurders en met name mensen 
die extra zorg en begeleiding nodig 
hebben. Daarom zetten wij ons in voor de 
huisvesting van bijzondere doelgroepen, 
zoals mensen met een psychische of licha-
melijke beperking. Daarbij is een goede 
samenwerking met betrokken partijen, 
zoals gemeenten en zorginstellingen 
belangrijk. Alleen dan komen dit soort 
projecten van de grond”, zegt René Lemson. 
Dit project past binnen de visie van de 
gemeente op wonen voor deze doelgroep 
en draagt bij aan de beschikbaarheid van 
voldoende woningen voor zorgdoelgroepen. 

Toewijzing van de woningen
Omdat de woningen bestemd zijn voor een 

specifieke doelgroep verhuurt woningcor-
poratie Arcade de woningen niet via het 
reguliere woonruimte verdeelsysteem. 
De toewijzing van de woningen wordt 
gedaan door de gemeente. “Wel sluiten de 
bewoners een huurcontract af met Arcade 
en hebben ze dezelfde rechten en plichten 
als andere huurders van Arcade. Dit geeft 
al een bepaalde zelfstandigheid in wonen 
aan. Omdat bij de meeste zorgprojecten 
de zorginstelling het huurcontract met de 
corporatie afsluit.”, aldus Lemson. 

Over de huurappartementen
Het gaat om 138 woningen – met een 
huurprijs vanaf circa € 430 tot € 610 – 
waarvan 17 studio’s, 18 galerijwoningen en 
103 tweekamer appartementen verdeeld 
over twee gebouwen. Daarnaast komen 
nog 3 conciërge woningen. De nieuwbouw 
wordt gerealiseerd op de oude buitenplaats 
Rosenburg. De buitenplaats is eigendom 
van Parnassia en ondergaat de komende 
jaren een aantal aanpassingen. Meerdere 
verouderde gebouwen maken plaats voor 
nieuwbouw, passend bij het karakter van de 
oude buitenplaats.

˚ Op het woonzorgpark Rosenburg van Parnassia aan de Albardastraat in Den Haag komen 138 
betaalbare sociale huurappartementen voor kwetsbare mensen met psychische problemen die extra 
zorgbegeleiding nodig hebben.

Samen met zorginstelling Parnassia 
bouwen wij een voorbeeldproject 
voor kwetsbare doelgroep
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Ter Heijde
Van Luikstraat 4 t/m 14 ?
Van Speykstraat 1 t/m 29, 8 t/m 18, 22, 24, 34 t/m 50 ö ?
Karel Doormanweg 2 t/m 24 ö
Michiel de Ruijterstraat 1 t/m 35, 2 t/m 36 ö
Karel Doormanweg 28 ö
Michiel de Ruijterstraat 37 t/m 73 ö
Monster
Ahornstraat 8 t/m 28 (excl. 14) en 15 t/m 27 ?
Ericahof 1 t/m 3 ö ?
Ericastraat 16A t/m 16C ö
Geerbronhof 1 t/m 9 ö
Kerkpad 4 t/m 22 en 46 t/m 72 ö
Wingerdhof 2 t/m 40 ö
Van Bemmellaan 2 t/m 68 ö ö
Zeestraat 37 t/m 74 õ
Acaciastraat 5AP1 t/m 5AP8
Zeestraat 11, 15 t/m 23A
Kruithoff 1 t/m 24 ö
Parallelweg 1 t/m 36 ö
Taets van Amerongenstraat 10, 16 ö
Taets van Amerongenstraat 19, 20, 28, 30 ö
Ruysdael 2 t/m 78 ?
Ravesteyn 2 t/m 100 ?
Berckheide 7 ö
Beuckelaar 3, 6, 16, 19, 23 ö
Rubenslaan 20 t/m 28 ö
Slangenburch 1 t/m 33 ö
Starkenborgh 1 t/m 10 ö
Swanenburch 16 t/m 24 ö ?
Breitner 13 t/m 69 ?
Mesdag 24 t/m 50 ?
Van Scorel 15 t/m 35 ?
Wiegers 28 t/m 46 ?
Schouman 27 t/m 42 ?
Geesterwijckstraat 1 t/m 50 en 52 t/m 64 ?
Madeweg 2 t/m 20 ?
Nassauplein 1 t/m 19 ?
Berkhout 1 t/m 40 ö
Madesteyn 1 t/m 40 ö
Duyvenvoordestraat 53 t/m 135 ö õ
Naaldwijk
Bizet 1 t/m 197 ö
Stokdijkhof 2 t/m 40, 3 t/m 41 õ
Sint Martinusstraat 72 t/m 150 ö ö õ ö

Jaaroverzicht planmatig 
onderhoud 2021
In het jaaroverzicht staat per woonplaats en per straat aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Het is mogelijk dat er wijzigingen in het schema plaatsvinden.

Onderhoud
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Van Lijnschootenlaan 50 t/m 79 ö
Catharina van Abbenbroekstraat 4 t/m 18, 22, 26, 28 ö ?
Lage Woerd 45 t/m 51, 55 t/m 69 ö ?
Beatrix van Liesveldstraat 1 t/m 13, 19 t/m 27, 2 t/m 8, 14 t/m 28 ö ?
Poeldijk
Jan Barendselaan 1 t/m 83 ?
Jan Barendselaan 85 t/m 101A ö
Irenestraat 2 t/m 82 ö
Julianastraat 9 t/m 31 ?
Julianastraat 35 t/m 45 ö
Marijkestraat 1 ö
Julianastraat 12,18 t/m 96 (excl. verkochte woningen) ö
Julianastraat 7A & 7B ö ö
Beatrixstraat 1 t/m 79 ö
Irenestraat 88 t/m 182 ö
Bloemenstraat 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32 ?
Bernardolaan 1 t/m 15 ö ö
Dahliastraat 64 ö
Fresiastraat 2 t/m 84 ö
Anjerstraat 19 t/m 107 ?
Dahliastraat 1 t/m 35 ?
Nieuwstraat 2 t/m 32 ?
Jan Olierookstraat 9 t/m 29 ?
Dr Weitjenslaan 9 t/m 67 ?
Sutoriusstraat 3, 11 ö
Van de Graafstraat 1 t/m 23, 20 t/m 30 ö õ
Van de Graafstraat 32 t/m 40 ö
Jan Olierookstraat 2 t/m 48 ö ö
Jan Olierookstraat 33 t/m 57 ö ö
Wittebrug 3 t/m 122 ö ö ö
De Lier
Lierweg 2a t/m 14b ö
Hoofdstraat 110 t/m 168 ö
Piet Heinstraat 7 t/m 65 ö
Koningin Julianalaan 6 ö
Van Dijckstraat 1 t/m 21, 2 t/m 36 ?
Uitterlier 2 t/m 60 ?
Van Nijenrodestraat 33 t/m 85
Zwetburgh 7 & 9
Markenborgh 63 t/m 77 ?
Swaandrift 1 t/m 29 ?
Zwetburgh 62 t/m 76 ö ?
Essenhof 1 t/m 29, 2 t/m 30 ?
Iepenhof 1 t/m 17, 2 t/m 18 ?
Eikenhof 3,  6 t/m 16, 18, 22 t/m 28, 30, 32 ö
Anemoon 1, 3, 5, 9, 11 ö
Fresia 1, 5, 6, 9, 11, 12, 16 ö
Gerbera 5 t/m 11,15,19 t/m 31,35 t/m 43,6 t/m 12,16 t/m 20 ö
Iris 1, 2, 5 t/m 9, 10 ö
Lelie 1, 2, 5 t/m 11, 8 t/m 14 ö
Rozenerf 1, 3, 7 t/m 9, 4 t/m 8 ö
Van Lockhorststraat 21 t/m 31 ö õ
Van Polanenstraat 2 t/m 18 ö õ
Van Remmerswaalstraat 1 t/m 19, 2 t/m 14 ö õ
Alicante 1 t/m 27, 2 t/m 26 õ
Kerklaan 25 t/m 49 õ
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Colman 12 t/m 20 ?
Muskaat 59 t/m 81 ?
Tuba 2 t/m 40 ?
Tuba 82 t/m 120
Hoofdstraat 68A t/m 70L ö
Hoofdstraat 74A t/m 74H ö
M.A. de Ruijterstraat 1 t/m 111 ö
’s-Gravenzande
Van den Binckhorststraat 44 t/m 112 ö ö ö
Maasdijk 135 t/m 143, 151 ?
Boelhouwerstraat 5, 10 t/m 24 ö
Heenweg 47 t/m 55 ö
Lugtigheidstraat 21 t/m 33 ö
Prinses Irenestraat 1 t/m 29, 2 t/m 30 ?
Prins Bernhardstraat 1 t/m 9, 13 t/m 27, 31 t/m 47 ?
Prins Hendrikstraat 2 t/m 48, 3 t/m 43 ?
Koningin Emmastraat 1 t/m 19, 2 t/m 6, 10 t/m 26 ö
Koningin Sophiestraat 2 t/m 18 ö
Koningin Sophiestraat 1 t/m 15 ö ?
Leeuweriklaan 2 t/m 22 ö
Prinses Beatrixstraat 43 t/m 67 ö ?
Prinses Christinastraat 1 t/m 13, 2 t/m 20 ö ?
Prinses Margrietstraat 1 t/m 19, 2 t/m 20 ö ?
Meidoornstraat 1, 7, 13, 15, 19 t/m 23, 29 t/m 61, 65 t/m 79 ?
Meidoornstraat 2 t/m 6, 10 t/m 14, 22,26, 30 t/m 36, 42 t/m 46, 

50 t/m 70, 76, 80, 84, 88, 90, 96, 100 t/m 110, 120, 122 ?
Populierenstraat 1 t/m 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35 ?
Prins Bernhardstraat 4 t/m 14, 18, 22, 26 ?
Anjerstraat 2,4,10,12,16, 20 t/m 36,40,42,13 t/m 17, 25 t/m 29 ?
Abeelstraat 1, 7, 11, 30, 34, 35 ?
Amandelpad 7, 11, 15 ?
Eikenlaan 9, 13,15, 25, 31 t/m 35, 39, 57, 79, 83 ?
Elzenhof 1 t/m 5, 24 t/m 28 ?
Hazelaarhof 3, 10, 11, 25, 31 t/m 37, 49, 51, 59 ?
Lindenstraat 2 t/m 10, 14 t/m 18 ?
Populierenstraat 32, 46, 54, 56 ?
Dennenpad 2 t/m 84 ö
Dingemans van de Kasteeleplein 1 t/m 71 ö ?
Acaciastraat 1 t/m 65 ö
Berkenstraat 8 t/m 22 ö
Magnoliastraat 5 t/m 17 ö
Kornalijn 44 t/m 172 ö ö ö ö ö
Kornalijn 120 t/m 172 ö
Topaas 1 t/m 39 ö ö ö ö ö
Beryl 1 t/m 5, 2, 16, 20, 24, 26, 30, 34 t/m 38 ö
Heliotroop 2, 6, 12, 24, 28 t/m 32, 38 t/m 44, 54, 58, 62 t/m 66 ö
Heliotroop 23A, 23B, 25, 33, 47, 49, 59, 63, 71, 81 ö
Boedijnhof 2, 4, 8, 18, 20, 24, 26, 30 ö
Diepenbrocklaan 3, 15, 23, 27 ö
Zandeveltweg 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 47 ö
Sand-Ambachtstraat 15 ö
Pompe van Meerdervoortstraat 10 t/m 14A ö õ
van de Kasteelestraat 15 t/m 67 ö õ
Obrechtlaan 111 t/m 165 ö
Meerkoet 134 t/m 158 õ
Watersnip 14 t/m 38 ?
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Albert Schweitzerlaan 2 t/m 14 ö ö
Mandenmakerstraat 1 t/m 87 ö ö
Hoflaan 42A, 42B ö
Veilingkade 50 t/m 96 ö
Mr. Bruntstraat 1 t/m 45, 49 t/m 91 ö
van de Kasteelestraat 58 t/m 60 ö
Willem van der Kaaijstraat 15 ö
Laan der Verenigde Naties 57 t/m 125 ö
Greenpeacestraat 1 t/m 69 ö
Raad van Europastraat 2 t/m 36 ö
Den Haag
Honthorststraat 9 t/m 15, 19 t/m 35, 39 t/m 49, 53 t/m 85, 

89 t/m 107, 111 t/m 121, 125 t/m 133 ö ?
Honthorststraat 86 t/m 102, 110 t/m 118, 122 t/m 130, 134, 136 ö ?
Honthorststraat 104 t/m 108, 138 t/m 140 ?
Jacob Marisstraat 55 t/m 77 ö
Jacob Marisstraat 41 ?
Snijdersstraat 5 t/m 79 ?
Snijdersstraat 81, 83, 85 ö
vd Neerstraat 250 t/m 284 ö ?
Frans Halsstraat 18 t/m 22, 42 t/m 46, 66 t/m 76, 29 t/m 51, 

59 t/m 63
Van Ostadestraat 528 t/m 614, 409 t/m 487 ö
Vaillantlaan 207 t/m 311A ö
Verspronckstraat 18 t/m 28 ö
Stortenbekerstraat 100 t/m 112 ö
Vaillantlaan 381 t/m 519 ö
Frans Halsstraat 75 A t/m 81A ö
Gabriel Metsustraat 88 t/m 98 ö
Brouwersgracht 20 t/m 24 ?
Tasmanstraat 47 t/m 97 ö ?
Cartesiusstraat 132, 171, 173 ö
Newtonstraat  441 t/m 457 ö
Noorderbeekdwarsstraat 33, 35, 123t/m127, 141t/m143, 160, 162, 168, 170 ö
Noorderbeekstraat 67, 69, 170, 172 ö
Vreeswijkstraat 120 t/m 142 ?
Ermelostraat 27 t/m 49, 86 t/m 108 ö ?
Nunspeetlaan 75 t/m 85 ö
De La Reyweg 411 t/m 421 ö
Soesterbergstraat 143 t/m 199 ö
Ooststraat 2A, 2B, 18 t/m 30, 57, 95 ?
Vijzelstraat 1C,  5A,19, 23, 57 t/m 61, 77, 113, 115, 123, 125 ?
Wassenaarstraat 73 t/m 77 ö
Zeilstraat 57, 106 ö
Badhuiskade 18 t/m 23B ?
Haarlemsestraat 3 t/m 43 ö
Utrechtsestraat 2A t/m 4H ö

õ geldt voor keukenblokken ouder dan 20 jaar
? geldt alleen voor cv-ketels ouder dan 18 jaar
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Groot onderhoud aan 42 eengezinswoningen in 
Monster gestart 

De werkzaamheden voor het 
groot onderhoud aan 42 sociale 
huureengezinswoningen in Monster 
zijn opgestart. De woningen liggen 
aan de Slangenburch, Swanenburch, 
Starkenborgh en Rubenslaan te 
Monster. 

De werkzaamheden zijn met name 
gericht op het energiezuiniger maken 

van de woningen. De woningen hebben 
nu gemiddeld een energielabel D/E. 
In samenwerking met de bewoners 
proberen wij een energielabel A/B te 
krijgen. De belangrijkste maatregelen 
die wij hiervoor nemen, is het plaatsen 
van isolatieglas, kunststofkozijnen, 
spouwisolatie en dakisolatie. De gevels 
worden gereinigd, geïmpregneerd en het 
voegwerk vervangen.

Groot onderhoud in de Oranjebuurt 
verloopt volgens planning 
Ruim een jaar geleden is het groot onderhoud aan 100 sociale huureengezinswoningen in de Oranjebuurt 
(Leeuweriklaan, Koningin Sophiestraat, Koningin Emmastraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat 
en Prinses Christinastraat) gestart. De werkzaamheden verlopen volgens planning en naar verwachting 
zijn alle woningen voor het eind van het jaar opgeleverd. De werkzaamheden zijn met name gericht op het 
energiezuiniger maken van de woningen. 

De belangrijkste maatregel die wij 
hiervoor nemen, is het plaatsen van isola-
tieglas, kunststofkozijnen, spouwisolatie, 
nieuw gevel metselwerk en dakisolatie. 

Waar nodig vervangen wij de keuken 
(minimaal 20 jaar oud), de badkamer 
en het toilet (minimaal 30 jaar oud). 
Ook worden de daken van de woningen 

vervangen Tijdens het groot onderhoud 
informeren wij de bewoners via brieven.

˚ Aan de Koningin Emmastraat zijn de werkzaamheden nog in volle gang. ˚ Woningen aan de Prinses Christinastraat zijn gereed.

Onderhoud
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18+

Starters op de woningmarkt  
heb een lange adem,  
maar geef de moed niet op
Weinig woningaanbod, zowel 
om te huren als om te kopen. 
En als je al kunt kopen: prijzen 
waar je niet vrolijk van wordt en 
banken die niet heel soepel zijn. 
Daar sta je dan, als starter op de 
woningmarkt. Is die eigen woning 
écht helemaal onbereikbaar? Het 
vraagt inderdaad wel veel geduld 
om te vinden wat je zoekt. Maar 
we kunnen je bij Arcade wel tips 
geven, waardoor je sneller onder de 
(eigen) pannen bent dan je denkt.

Nederland kampt nog altijd met een flink 
tekort aan woningen. Vooral onderaan 
de woningmarkt is het dringen geblazen. 
Starters merken dat er te weinig 
betaalbare huizen zijn om te kopen. 
Woningcorporaties hebben weer te maken 
met te weinig aanbod, doordat de door-
stroming stagneert. Iedereen kent wel de 
verhalen uit zijn of haar eigen omgeving, 
dat een single of startend stel nergens 
aan een woning kan komen. Moet je een 
eigen huis dan maar uit je hoofd zetten? 
Een bungalowtent kopen en die in de tuin 
van je ouders opzetten? Wacht nog even 
daarmee.

Schrijf je als huurder op tijd in 
Wat we bij Arcade regelmatig merken, is 
dat jongeren niet de moeite nemen zich 
tijdig in te schrijven. Als je jezelf inschrijft 
bij Woonnet Haaglanden (www.woonnet-
haaglanden.nl) maak je je scoringskansen 
al veel groter. Doe dit meteen als je 18 jaar 
wordt.

Maak gebruik van een starterslening 
Als je liever koopt dan huurt, dan hoeft 
een twijfelende bank geen belemmering 
te zijn. Gemeente Westland kent de star-
terslening. Het maximum is € 30.000,-. 

De eerste drie jaar betaal je geen rente en 
aflossing, daarna betaal je rente en los je 
af naar draagkracht. Oké, voor € 30.000,- 
koop je geen huis. Maar samen met het 
bedrag van de bank kom je al een heel stuk 
verder.
Tenminste, zolang het huis dat je (samen) 
koopt niet meer kost dan € 290.000,-. En je 
hebt de huidige lage hypotheekrente mee.

Koop voordelig een woning bij Arcade 
Ja, die hebben we regelmatig. Dat zijn 
woningen die we verhuurd hebben 
en in de verkoop gaan. Die woningen 
zijn scherp geprijsd. Kijk maar op 
www.arcadewonen.nl. Daar tegenover 
staat dat er altijd wel iets aan moet 
gebeuren. Ideaal dus als je zelf handig 
bent of handige vriend(in)en hebt.

˚ Redouan ontving in 2020 de sleutel van zijn eerste woning in Den Haag.
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Veel gestelde vragen

Ik las in de krant 
dat sommige 
huurders van sociale 
huurwoningen in 
aanmerking komen 
voor een eenmalige 
huurverlaging. 
Ik heb nog niets van 
Arcade gehoord. 
Kom ik hiervoor nu 
niet in aanmerking?

In 2021 krijgen huurders met een 
laag inkomen die in een dure sociale 
huurwoning wonen een eenmalige 
huurverlaging. Deze huurders hebben van 
ons een brief ontvangen. De huurverlaging 
geldt alleen voor huurders die in een 
sociale huurwoning wonen. Of u recht 
heeft op een huurverlaging, hangt af van 
de hoogte van uw inkomen in 2019 en 
de huurprijs zonder servicekosten. We 
ontvingen van de Belastingdienst welke 
bewoners in aanmerking komen voor een 
lagere huur. Ook wordt gekeken naar de 
grootte van uw huishouden. 

Het kan dat uw inkomen lager is 
geworden na 2019. Heeft u voor april 
2021 geen bericht van ons ontvangen? 
Maar denkt u recht te hebben op een 
eenmalige huurverlaging? Dan kunt u dat 
bij ons aanvragen via een formulier op 
onze website. Meer informatie vindt u op 
wwwarcadewonen.nl

Afgelopen zomer was het behoorlijk warm 
in mijn huis.  
Mag ik een airco plaatsen in mijn woning? 

U mag een 
mobiele airco 
plaatsen. U mag 
geen vaste airco 
op het dak of aan 
de gevel plaatsen. 
Ook mag u geen 
gat in de gevel 
of op het dak 
maken voor een 
eventuele afvoer.

Mijn zoon woont bij mij in.  
Graag wil ik het huurcontract ook op 
zijn naam zetten (medehuurderschap).  
Hoe kan ik dit het beste regelen?

Een aanvraag medehuurderschap voor 
inwonende kinderen wijzen wij altijd af. 
Het is niet de bedoeling dat inwonende 
kinderen hierdoor mogelijk voorrang 

krijgen op andere woningzoekenden. 
Soms kennen wij dit wel toe als blijkt 
dat een kind tot op hoge leeftijd onafge-
broken inwonend is geweest.
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 Deuren 
openen...

‘Toen ik de flat 
kreeg, sprong 
ik een gat in de 
lucht!’   
Mevrouw J.P. Venema, Oudlaan 187 in 

Naaldwijk

”We woonden in Amsterdam-Noord 
op een flat. Na de dood van mijn man 
in 1988 wilde ik in de buurt van mijn 
dochter gaan wonen, in Naaldwijk. 
Iemand wist een plek in Honselersdijk, 
maar daar had ik nog nooit van 
gehoord. Mijn schoonzoon zei; “het 
is maar vijf minuten fietsen van ons 
huis!” Dus ik ging. Ik kreeg een 

huis met voor- en achtertuin en de huur 
was lager dan in Amsterdam. Ik was de 
koning te rijk! Tot op een kwade dag werd 
ingebroken en er dierbare spulletjes van 
mijn man werden ontvreemd. De wijkagent 
zei: ”We weten wie het gedaan heeft, maar 
we hebben het te druk, de grote zaken 
gaan voor.“ Sindsdien was ik doodsbang, ik 
deed geen oog meer dicht. 

Ik wilde weer naar een flat, minstens 
driehoog. Het meisje van de woningbouw 
zei: “Ik heb een flat in Naaldwijk, maar het 
duurt misschien wel vijf jaar voor er een 
appartement beschikbaar is.” Ik zat in zak 
en as, maar drie maanden later belde ze 
terug: “Ik kom u blij maken, we hebben 
een woning vrij op de derde etage!” Ik 
gilde het uit en sprong een gat in de lucht! 
Ik woon hier nu alweer 23 jaar naar mijn 
zin. Het flatgebouw was van Vestia maar 
is nu verkocht aan Arcade. We kregen een 
soort welkomstpakket met chocola en een 
pen. Leuk, hè! Ik hoop dat Arcade een 
beheerder aanstelt om erop toe te zien dat 
de galerij netjes blijft. En dat er afspraken 
worden gemaakt over het schoonhouden 
van de boel. Maar daar heb ik wel 
vertrouwen in.”
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Vereniging voor 
Arcadehuurders
Centraal emailadres
info@vvarcadehuurders.nl

Website
www.vvarcadehuurders.nl 

Contact
Secretariaat
Mevrouw M. van Duin
Van Bemmellaan 62, 
2681 CX  Monster
(0174) 24 01 44 

Mevrouw T. Dijkman (voorzitter)
Van Swietenstraat 4, 
2678 VV  De Lier
(0174) 88 57 34
tk-ade@caiway.net

Diverse nummers
Belastingdienst
Huurtoeslag: (0800) 05 43

Gemeente Westland
14 0174
Grofvuil Westland: (0174) 67 34 99
www.gemeentewestland.nl

Gemeente Den Haag
14 070
www.denhaag.nl

Gas en elektra
Essent klantenservice: (0900) 15 50
Eneco Energie klantenservice:  
(088) 895 59 55 (€ 0,10 pm)
Eneco storingsnummer: (0800) 00 72

Drinkwater
Westland: Evides: (0900) 07 87
Den Haag: Dunea: (088) 347 47 47
Storingen kunt u dag en nacht melden.

Kabel
CAIW: (088) 224 91 11
Ziggo: (0900) 18 84

Aan en afmelden huurgeisers
Warmteservice Westland/GasRent:
(0174) 24 09 86 
info@warmteservicewestland.nl

Geschillencommissie Wonen ZuidHolland
Postbus 610, 3300 AP Dordrecht 
www.gcwzh.nl

Bent u op zoek naar een huurwoning in Westland of Den Haag? Ga naar www.woonnethaaglanden.nl of 
www.arcadewonen.nl.

Onze contactgegevens
Handig... Scheur uit en hang op!

Klant Contact Centrum gemeente Westland 
Loket voor wonen, zorg en welzijn

Arcade 
Adres
Stokdijkkade 26, 2671 GX  Naaldwijk
Postbus 138, 2670 AC Naaldwijk

Bezoektijden 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00 - 12.00 uur

Website
www.arcadewonen.nl

Telefoonnummer Arcade
(0174) 28 23 00, toets 1

Email
info@arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken
(0174) 28 23 00, toets 4  
of via www.arcadewonen.nl

Reparatieverzoeken buiten kantooruren
Dringende reparatieverzoeken en 
calamiteiten buiten kantoortijden 
(die niet kunnen wachten tot de 
volgende werkdag) meldt u via 
(0174) 28 23 00, toets 4.

Storing centrale verwarming melden
Scholtes (0174) 21 34 51

Verstopte riolering
Rechtstreeks bij Zegwaard, dag en 
nacht: (0800) 262 61 61 (alleen gratis 
voor huurders die lid zijn van ons 
servicepakket). 
Graag alleen de spoed eisende gevallen 
buiten kantooruren melden.

Ruitschade
Deze meldt u rechtstreeks bij Centraal 
Beheer Achmea (behalve als uw 
woning tot een VvE behoort, dan belt 
u ons). Alleen gratis voor huurders die 
via ons een glasverzekering hebben.

Centraal Beheer Achmea, afdeling 
Schade Service, dag en nacht: 
(0800) 026 00 28.  
Zij vragen om de schade datum, de 
oorzaak, het soort glas (enkel, dubbel, 
draad), het gevolg (breuk, barst, lek), de 
plaats in het pand (ook verdieping) en 
de afmetingen.

Buurt Informatie Punten
Op www.vitiswelzijn.nl vindt u alle 
adressen en openingstijden.

Telefoon
14 0174

Email
sociaalmakelaar@vitiswelzijn.nl

Website
www.vitiswelzijn.nl
www.140174.nl


