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ProWonen  
2020 in cijfers
Met dit overzicht geven we u  
een kijkje in het huishoudboekje 
van ProWonen van 2020. Wat 
hebben we gedaan en hoe staan 
we er voor?  

In deze uitgaveWelkom

Water besparen  
in de tuin   
Het klimaat verandert. Hittegolven, 
ernstige droogte en zware  
regenval komen steeds vaker voor. 
Lees in dit artikel hoe u kunt helpen 
aan het verminderen van droogte  
en wateroverlast.
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We doen  
het samen

Onze projecten  
We laten u graag zien welke mooie projecten  
we in 2020 hebben afgerond en waar we in 2021 
mee bezig zijn.  4

Op het moment van schrijven werken we 
bij ProWonen nog steeds voornamelijk 
vanuit huis. Natuurlijk had ik dit graag 
anders gezien, maar we hebben het er 
helaas mee te doen. Want ondanks het 
coronavirus, draait de wereld gewoon 
door. En dat betekent ook dat het bij 
ProWonen ‘gewoon’ doorgaat. 

Dit deden we in 2020
Ondanks dat door de coronacrisis de werkzaamheden  
in 2020 even stil kwamen te liggen, hebben we toch nog  
bij flink wat woningen onderhoud kunnen uitvoeren. 
Daarnaast is het aantal verhuringen zelfs wat gestegen  
ten opzichte van het jaar daarvoor. Op pagina 6 en 7 ziet  
u wat we nog meer in 2020 gedaan hebben. 

Samenwerking
We kunnen het niet alleen doen. Zo maken we samen met de 
huurdersverenigingen en gemeenten jaarlijks afspraken over 
de doelen die we hebben op het gebied van wonen. Een goede 
samenwerking is daarbij van groot belang. Maar dit geldt 
niet alleen voor de samenwerking met huurdersverenigingen 
en gemeenten. We vinden het ook belangrijk een goede 
samenwerking te hebben met de betrokken zorgpartijen, 
aannemers, partners en natuurlijk: met u! Het is daarom 
enorm belangrijk met elkaar in contact te blijven. 

Hebben we contact?
Ik kan u niet sterk genoeg benadrukken dat we er voor u 
willen zijn. Juist in deze situatie is het belangrijk om samen 
in contact te blijven. Of het nu om een vraag, probleem of 
klacht gaat. Wij staan u graag te woord en willen graag 
samen met u kijken naar de mogelijkheden. Twijfel dus nooit 
om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen wanneer 
het u uitkomt en op welke manier u dat prettig vindt. 

Huurbevriezing en huurverlaging
Tot slot vertel ik u dat het kabinet heeft bepaald dat de huren 
voor huurders uit de sociale sector dit jaar bevroren worden. 
Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, vinden we 
dat deze huurbevriezing voor ál onze huurders moet gelden. 
Daarom trekken we de lijn door en bevriezen we ook de 
huren voor huurders uit de duurdere sector en voor onze 
huurders van garages. U heeft hier inmiddels een brief over 
ontvangen. Daarnaast hebben een aantal huurders in 2021 
recht op éénmalige huurverlaging. Hoe dat precies zit, leest 
u verderop in dit magazine. 

Ik wens u een hele fijne en mooie zomer! 

Eénmalige  
huurverlaging in 2021     

In 2021 kunnen huurders met een lager 
inkomen en een wat hogere huur een 
huurverlaging krijgen. In dit artikel  
vertellen we u er meer over.

Met Buurtsupport ondersteunen we via een financiële 
bijdrage initiatieven die direct en zichtbaar bijdragen 
aan een betere buurt. 
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Onze projecten
2020 

Groot onderhoud 
Molenplan Vorden 

Flinke ingreep in Keijenborg 
Een flinke renovatie van 18 woningen in 
Keijenborg. Klantadviseur Anouk Aaldering: 
“Hier kwam zo veel op de mensen af! Er is veel 
aan de buitenkant van de woningen gedaan, 
maar ook binnen is er veel gebeurd. Dat was 
voor de bewoners behoorlijk doorzetten,  
maar het resultaat mag er echt zijn.” 

De bewoners hadden de mogelijkheid om 
de badkamer te verplaatsen naar de vierde 
slaapkamer. Hier hebben 4 bewoners voor 
gekozen en dit is ook toegepast bij de 2 
leegstaande woningen. De oude badkamer 
is een washok geworden. Daarnaast zijn 
de gevels, het dak en de vloer geïsoleerd. 
Hiervoor zijn de tuinmuren, de schoorstenen 
en de luifels verwijderd. Voor de tuinmuren 
zijn schuttingen in de plaats gekomen en er 
zijn nieuwe luifels aangebracht. Doordat er 
hoogwaardige gevelisolatie met steenstrips en 
er nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas zijn 
aangebracht hebben de mensen een diepere 
vensterbank gekregen. 

2021
Renovatie Broekboomstraat in 
Lichtenvoorde 
Aan de Broekboomstraat worden 8 woningen 
energiezuiniger gemaakt door betere isolatie. Hierdoor 
krijgen de woningen na de werkzaamheden een hoger 
energielabel. De exacte werkzaamheden aan de 
woningen staan nog niet vast, maar de woningen zijn al 
beoordeeld en de bewoners zijn al bezocht.  
De werkzaamheden starten in het najaar.

Er komt nog veel meer! 
In Keijenborg, Ruurlo, Beltrum en Velswijk maken we bijna 50 woningen energiezuiniger door goede isolatie aan te brengen. 
Hierdoor krijgen de woningen na de werkzaamheden een beter energielabel. Binnenkort wordt een aantal woningen bezocht. 
Daarna worden de exacte werkzaamheden met de bewoners besproken. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in het 
najaar. Ook wordt de renovatie van woningen aan de Zonnebloemstraat in Zelhem en Boonk Fase 2 in Vorden voorbereid.  
Tot slot bouwen we in de komende maanden 3 nieuwe BlokjeOm woningen aan de Talmastraat in Zelhem.

In Vorden hebben aannemersbedrijf Kormelink uit 
Rietmolen en Bouwbedrijf Van Wijnen maar liefst  
120 woningen flink aangepakt.  

Een aantal woningen is karakteristiek voor de wederopbouwperiode 
(1949 en 1955); hierbij hebben we rekening gehouden met de 
cultuurhistorische waarde.  
De keuken, douche en het toilet werden vernieuwd en daarnaast 
zijn er ook flink energiebesparende maatregelen genomen.  
Ook konden de bewoners kiezen om de badkamer te vergroten.

Door een goede samenwerking met een bewonerscommisssie  
is het project makkelijker, sneller en beter uitgevoerd. 
Bewonerscommissie: bedankt!

Ook in Neede wordt gerenoveerd  
Het is de bedoeling dat wij eind dit jaar starten met de 
renovatie aan de woningen aan de Beatrixstraat in Neede. 
Samen met Vastgoedonderhoudsbedrijf Hemink uit Holten 
zijn wij met de voorbereidingen voor de renovatie bezig. Dit 
bestaat voornamelijk uit het isoleren van de woning. Denk 
bijvoorbeeld aan het isoleren van het dak en de gevels. 
Hemink maakt afspraken met bewoners voor een opname 
van de woningen, de toelichting van de werkzaamheden 
en de uitvoering daarvan. De kopers krijgen van Hemink 
informatie over de werkzaamheden en zij krijgen de 
mogelijkheid om met de werkzaamheden mee te doen.

We hebben nog veel meer gedaan!
In Zelhem hebben we de sleutels overhandigd aan de 
nieuwe bewoners van de 13 schitterende woningen aan de 
Hummeloseweg en Achter de Hoven. Er zijn 10 woningen 
aan de Dr. W.C.H. Staringstraat in Vorden gerenoveerd en 
aan de Zinniastraat in Zelhem zijn 5 woningen gerenoveerd.
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HUREN

KASBOEK

WE WERKEN SAMEN!

De gemiddelde 
huurprijs voor 
een woning is 

€ 540,-

Gemiddelde  
huurverhoging 

was 

1,5%

Gemiddeld 
reageren

mensen op  
een woning.

116 

De gemiddelde 
zoektijd naar 
een woning is 

0,8   
jaar 

DUURZAAMHEID86,5%
Van de woningen 
heeft een groen 

energielabel

429
We hebben op 
429 woningen 
zonnepanelen 

gelegd.

Geldstroom  uit:Geldstroom  in:HUISHOUDBOEKJE 
PROWONEN 2020

Er is 

1 
woning 

ontruimd.

Huurders  
betalen gemiddeld  

63%  
van de huur die 
ProWonen mag 

vragen.

In totaal 
hebben we 

€ 70.500,- 
uitgegeven aan 
leefbaarheid.

woningen kregen 
groot onderhoud

nieuwe woningen 
werden er gebouwd 

64

douches, keukens  
en toiletten werden  

vernieuwd

56

nieuwe cv-ketels 
geplaatst

352

woningen  
geschilderd

reparatie- 
verzoeken

VASTGOED

VERHURINGEN

12 woningen voor statushouders

39 woningen voor urgenten

551

BEZIT

7,435 huurwoningen

519 zorgwoningen

270 

1.025 9.328

37 miljoen onderhoud

10 miljoen nieuwbouw

6 miljoen rente

8 miljoen verhuurdersheffing en belastingen

5 miljoen aankoop woningen

12 miljoen aflossingen leningen

13 miljoen organisatiekosten

53 miljoen huurinkomsten

3 miljoen verkoop uit woningen

35 miljoen lening
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Nieuwe naobers
Nieuwe buren die van ver komen, weten vaak niets van 
naoberschap. Maar voor ze weten wat hen overkomt, dendert 
er een polonaise van buren dwars door de woonkamer. Dat heet 
dan ‘Buurt maken’ en de nieuwkomers kunnen niets anders 
dan hulpeloos glimlachen. Even voor de nieuwkomers: naobers 
zijn alle buren, ook die aan de overkant en aan het eind van de 
straat. En als men zin heeft ook van de straat om de hoek. 
Dan hoort u erbij!

Wij permitteren ons vanuit 
naoberschap regelmatig  
enige vrijheden.

Een beetje veel vrijheden
Dat klinkt heel gezellig en tradities moet je in ere houden, 
maar wij permitteren ons vanuit naoberschap regelmatig 
enige vrijheden. Maar het is niet normaal dat als iemand 

een ei leent, hij het weekend erop jouw oude grindtegels 
in zijn auto naar de stort moet brengen. Of als de nieuwe 
naober verlegen zitten om een hamer, jouw kinderen de hele 
herfstvakantie bij hen logeren.

Achterum
Ook maken we graag gebruik van de achterdeur. Nieuwe 
naobers uit de stad kennen dat niet. Die staan bovenop de 
keukentrap met de gordijnroede ver boven de macht en horen 
dan plotsklaps achter zich:”Geet het?” Menig nieuwe naober 
heeft zich al een botbreuk geschrokken. Of er wordt vanuit 
naoberschap ongevraagd het gras van de nieuwe naober 
gemaaid of een boom gesnoeid. Het is dan niet vreemd dat 
nieuwe naobers helemaal niets met de hele fijne buurt en 
het naoberschap te maken willen hebben. En dan zijn de 
nieuwkomers opeens stadsen die het te hoog in de bol hebben!

Oftewel, je bent een goede buur als je de nieuwe naober over 
het tuinhek toelacht, maar er niet gelijk overheen klimt!

Noaberschap
Geschreven door Ton Boer van Huurdersvereniging Lichtenvoorde.

De Achterhoek, het gebied tussen de rivieren de Oude IJssel, IJssel, de Berkel en de 
Duitse grens, kenmerkt zich behalve door zijn coulissenlandschap en rustgevende 
karakter ook door een flink aantal gebruiken van de bevolking.

De één zijn rommel is de ander 
zijn schat
De kleding van de kinderen waar ze 
uitgegroeid zijn, oud speelgoed, dat 
oude witgoedapparaat dat vervangen 
is of meubels die niet meer in het 
interieur passen. Dit zijn allemaal 
spullen waar een ander zomaar eens 
heel blij van kan worden.  
Denk bij het vervangen van huisraad 
nu niet meteen aan de vuilstort 
voor uw oude spullen, ook de 
kringloopwinkel kunt u hier een 
groot plezier mee doen. Zo krijgen 
uw oude spullen misschien nog een 
tweede of derde leven bij iemand 
anders in huis. Bied de schone, 
hele en bruikbare spullen aan bij 
de plaatselijke kringloop en gooi de 
spullen waar niemand meer iets mee 
kan weg in de daarvoor bestemde 
container of breng ze naar de vuilstort.

Waar moet ik met mijn grofvuil heen?
Naast een milieustraat of 
vuilstortplaats zijn er vaak ook 
(particuliere) afvalbrengpunten in 
de buurt te vinden. Kijkt u op de 
website van de gemeente waar u met 
uw grofvuil terecht kunt en wat de 
eventuele kosten en spelregels zijn. 

Afval trekt ongedierte aan 
Het eigen vuilnis stopt u natuurlijk in 
de daarvoor bestemde container of 
afvalbak. Sluit de vuilniszakken en 
afvalbakken goed af. Probeer deze 
ook zoveel mogelijk op een koele plek, 
uit de zon te plaatsen. Afval zoals 
etensresten trekt ongedierte aan en 
daar zit niemand op te wachten. Ook 
de buren niet. Bovendien zorgt het 
voor een onaangename of rottende 
lucht. Laat dit afval dan ook niet 
zomaar ergens achter, maar zorg 
dat u het op de juiste plek en goed 
afgedekt weggooit. 

Gedumpt!
Het dumpen van afval en spullen mag 
natuurlijk niet en kan u bovendien 
duur komen te staan. De boete voor 
het achterlaten van vuilnis of meubels 
waar het niet is toegestaan kan al 
snel flink oplopen. Bovendien kan het 
achterlaten van meubels of andere 
spullen zorgen voor een brandgevaar. 
Er hoeft maar weinig te gebeuren 
om een oude bank of stoel aan het 
branden te krijgen. Laat u uw oude 
meubels ophalen? Zet deze dan alleen 
op de dag dat ze afgehaald worden 
aan de straat.

Of het nu om een verhuizing gaat, een vlaag van 

opruimwoede tijdens Corona of een (uitgestelde) 

grote voorjaarsschoonmaak, we houden er een hoop 

spullen en rommel aan over. Daarnaast produceren 

we gemiddeld zo’n 500 kilo afval per jaar, en dat per 

persoon! Dat zijn dus heel wat vuilniszakken vol. Waar 

kunnen we met al deze spullen en ons afval terecht?

Milieupas kwijt of  
vragen over uw vuilcontainer  
of afvalbak? 

Hiervoor neemt u contact op 
met de gemeente.

Afval, 
wat 
moet je 
ermee?

!

Zo ook het naoberschap. 
Naobers in het oosten 
van het land helpen 
elkaar van oudsher.  
Op het land, bij het 
zaaien en oogsten.  
In huis, bij vreugde of 
verdriet. Als naober 
bied je hulp en wijze 
raad en doe je als 
vanzelfsprekend  
klusjes voor elkaar.
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Water besparen  
in de tuin

Het klimaat verandert. Hittegolven, ernstige droogte en zware regenval 

(met wateroverlast) komen steeds vaker voor. Door verstandig om te 

gaan met water in de tuin kunt u helpen om droogte en wateroverlast te 

verminderen. Hoe? Dat leest u in dit artikel.

 
Wilt u de regenpijp afkoppelen van het 
riool? Veel gemeenten bieden hiervoor 
een afkoppelsubsidie. Kijk voor de 
mogelijkheden en de voorwaarden  
op de website van de gemeente.  
Overleg vooraf wel altijd eerst met  
uw buren en ProWonen.

Vang regenwater op
Extreme regenbuien zorgen in korte tijd voor overlopende 
riolering en veel water op straat. Door het regenwater af  
te koppelen van het riool kan dat worden voorkomen.  
Dat kan bijvoorbeeld met een regenton. Maar zet niet 
zomaar de zaag in de regenpijp! Het afkoppelen van de 
regenwaterafvoer kan niet bij elke woning. Vaak deelt u een 
regenpijp met uw buren. Overleg daarom altijd eerst met  
uw buren en met ProWonen.

Regenwater is helemaal gratis. Het opgevangen regenwater 
kunt u gebruiken om de planten – binnen en buiten - water te 
geven. Lekker duurzaam! Door de mineralen is regenwater 
ook nog eens veel beter voor uw planten dan kraanwater.  
En omdat er geen kalk in regenwater zit, kunt u er ook veilig 
en streeploos uw ramen mee wassen.
 

Opgevangen regenwater kunt  
u gebruiken om de planten – 
binnen en buiten - water te geven. 

Houd het regenwater vast
Planten nemen water op, werken verkoelend en zijn goed voor 
vogels, vlinders, bijen en insecten. Hoe meer planten in de 
tuin, hoe minder onbedekte bodem die uitdroogt. Dus: stenen 
eruit, planten erin! Kies planten in uw tuin die weinig water 
nodig hebben, zoals vetplanten of grassen. Die bloeien rijk, 
vragen weinig onderhoud en zijn winterhard.
Bedekt u de bodem rondom planten met een laag houtsnippers. 
Dan houdt dit het water ook nog beter vast. Zo beschermt u de 
bodem tegen uitdrogen en hoeft u minder te sproeien.

Wees zuinig met water
Als u de planten in de tuin gaat sproeien, doe dit dan alleen  
in de ochtend en avond om verdamping tegen te gaan.  
En geef heel gericht water met een gieter of een druppelslang. 
Geef de tuin liever één keer per week veel water, dan elke dag 
een beetje. Zo ‘leren’ planten om beter tegen droogte te kunnen. 
Hun wortels groeien dieper in de grond om water te vinden.
Wilt u uw auto wassen? Ga niet zelf aan de slag met 
emmers water en een tuinslang, maar was de auto in een 
eco-vriendelijke wasstraat. Daar wordt 80% van het water 
opnieuw gebruikt.

Wilt u meer weten over water?
Neem dan eens een kijkje op: www.weetvanwater.nl.

 
Plaatst u de regenton in de 
schaduw, dan blijft het water helder en 
fris. Een deksel op de ton zorgt ervoor dat 
er geen muggen in de ton gaan zitten.
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In 2021 kunnen huurders met een lager inkomen en een wat hogere huur een eenmalige 
huurverlaging krijgen. Dit komt voort uit een nieuwe wet van de Rijksoverheid en geldt voor 
alle bewoners van een sociale huurwoning in Nederland.

Of uw huur wordt verlaagd hangt af van uw inkomen en de 
huurprijs van uw woning
ProWonen heeft met toestemming van de Rijksoverheid 
van de Belastingdienst doorgekregen welke huurders van 
ProWonen voor huurverlaging in aanmerking kunnen komen. 
Hierbij wordt gekeken naar de huurprijs en het inkomen 
uit 2019 zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. Al onze 
huurders die volgens onze gegevens en de gegevens van de 
Belastingdienst in aanmerking komen voor de eenmalige 
huurverlaging hebben inmiddels bericht van ons ontvangen. 

Heeft u geen bericht ontvangen maar denkt u wel in 
aanmerking te komen voor huurverlaging?
Wij hebben alleen gegevens over het jaar 2019 van de 
Belastingdienst ontvangen. Het kan natuurlijk zijn dat uw 
inkomen vanaf 2020 gedaald is, dan komt u misschien ook in 
aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst 
daarover nog geen gegevens heeft, kunt u deze huurverlaging 
zelf bij ons aanvragen. Dat kan tot en met 31 december 2021.

Eénmalige huurverlaging 
in 2021

 Huishouden Uw huidige netto Inkomen Uw netto huur 
 bestaat uit huur is hoger dan  lager dan wordt verlaagd tot

 1 persoon € 633,25 € 23.725 € 633,25

 1 persoon met AOW € 633,25 € 23.650 € 633,25

 2 personen € 633,25 € 32.200 € 633,25

 2 personen € 633,25 € 32.075 € 633,25
 (minstens 1 met AOW)

 3 of meer personen € 678,66 € 32.200 € 678,66

 3 of meer personen € 678,66 € 32.075 € 678,66
 (minstens 1 met AOW)   

In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Wanneer u zelf een aanvraag voor huurverlaging indient, 
hebben wij van u een aantal gegevens nodig: 
•  Een bewijs van uw inkomen van de afgelopen 6 maanden, 

waaruit blijkt dat uw inkomen lager is dan het inkomen  
dat u in de tabel ziet staan. Denk hierbij aan salarisstroken 
of uitkeringsspecificaties. 

•  Een zelf opgestelde verklaring van de actuele 
samenstelling van uw huishouden. Hierop staat het aantal 
personen van uw huishouding en de geboortedata van deze 
persoon of personen. Het inkomen van eventuele kinderen 
vanaf 27 jaar telt mee voor het huishoudinkomen. 

U kunt voor de aanvraag gebruik maken van de voorbeeldbrief 
van de Woonbond. Deze kunt u op het internet vinden. 
Wanneer alle benodigde documenten compleet zijn 
aangeleverd, ontvangt u van ons binnen 3 weken bericht 
op uw aanvraag. In het bericht leest u ook per wanneer de 
eventuele huurverlaging ingaat.  

Hoeveel wordt mijn huur verlaagd?
De kale huurprijs wordt verlaagd tot de grens van € 633,25 
per maand voor een 1 en 2 persoonshuishouden of € 678,66 
per maand voor een 3 en meerpersoonshuishouden. Dit zijn 
vastgestelde bedragen. 

Heeft een eventuele huurverlaging gevolgen voor de door 
mij te ontvangen huurtoeslag?
Met een lagere huur heeft u in de meeste gevallen recht op 
minder huurtoeslag. U kunt een proefberekening maken via 
toeslagen.nl. Wij geven de juiste huurprijs van uw woning 
door aan de Belastingdienst. Dit hoeft u niet zelf te doen. 
Toch adviseren wij u altijd uw gegevens te controleren en 
eventueel uw inkomensgegevens te wijzigen wanneer dit 
nodig is. Zo voorkomt u dat u teveel ontvangen huurtoeslag 
moet terugbetalen.

Ik kom niet in aanmerking voor huurverlaging maar heb 
wel moeite het betalen van mijn huur. Wat nu?
Goed dat u het aangeeft. Wij gaan graag met u in gesprek 
en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Neemt u 
contact met ons op via een van de contactmogelijkheden.
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• BADHOKJE

• BADPAK

• BIJEN

• BRADERIE

• BRUIN

• FIETSEN

• FILE

• HITTE

• KORENVELDEN

• LANGPOTEN

• MEER

• NAZOMER

• NECTARINES

• PALMBOOM

• REIZEN

• ROLSCHAATSEN

• SANDALEN

• SPRINGPLANK

• STRANDPAVILJOEN

• TOUR DE FRANCE

• TRANSPIREREN

• VAKANTIEDAG

• VAKANTIEDRUKTE

• VAKANTIESPREIDING

• WARM

• WATERFIETSEN

• ZOMERARTIKEL

• ZOMERSCHOENEN

• ZOMERSPROETEN

• ZOMERUITVERKOOP

• ZOMERZONNEWENDE

• ZONNEBADEN

• ZWEMBROEK

Woordzoeker
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O E N G N E D A B E N N O Z N O V
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E E N D A W K A P D A B T P K E R

R R E E N S A N D A L E N A E Z O

U I O I G E T T I H O B N L O R L

I P H T P M W I E R A T R M R N S

T S C N O R N E P R I D E B B E C

V N S A T A O S N E F R I O M D H

E A R K E W R P D N A I Z O E L A

R R E A N E N R R R O B E M W E A

K T M V M E U E T L IJ Z N T Z V T

O B O O S K E I R E D A R B S N S

O R Z T T M K D N A Z O M E R E E

P U E E S E N I R A T C E N M R N

F I L E L E C N A R F E D R U O T

F N S P R I N G P L A N K I E K Z

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

zonnebrandolie

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing:

1

De oplossing van 

de woordzoeker 

in ProInfo 38 was 

NAOBERSCHAP

De winnaar is 

Anne Burggraaf uit Eibergen
Van harte gefeliciteerd!

Onder de goede 

inzendingen verloten 

wij een cadeaukaart van 

Huis & Tuin t.w.v. € 20,-. 

Succes!

Mail uw oplossing voor 1 augustus 2021 
naar proinfo@prowonen.nl of schrijf 
de oplossing op een gefrankeerde 
briefkaart en stuur die naar: 

ProWonen
Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

 
 

 

 

De verschillende modellen
Misschien bent u met spoed op zoek naar een woning, of 
heeft u nog de tijd en staat u uit voorzorg ingeschreven. 
Misschien wilt u alleen in die specifieke plaats wonen, 
of maakt de locatie u niet zoveel uit. De situatie kan voor 
iedereen anders zijn. Via Thuis in de Achterhoek wordt het 
beschikbare woningaanbod daarom ook op verschillende 
manieren verdeeld. Bij elke advertentie staat aangegeven  
op welke manier dat is.

Aanbod
Reageert u op een woning waar ‘Aanbod’ bij staat?  
Dit betekent dat van alle reacties de woningzoekende met  
de langste inschrijfduur de woning krijgt aangeboden.

Loting
Reageert u op een woning waar ‘Loting’ bij staat?  
Dan heeft iedereen evenveel kans en bepaalt het lot.

Direct Wonen
Reageert u op een woning waar ‘Direct Wonen’ bij staat?  
Dan geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Zoek Gerichte Loting
Reageert u op een woning waar ‘Zoek Gerichte Loting’ bij 
staat? Dan doet u met 100 lootjes mee op woningen uit 
uw voorkeursplaats (of wijk als uw voorkeur Doetinchem 
is). Woningzoekenden die reageren en een andere 
voorkeursplaats hebben opgegeven doen dan mee met 
slechts 1 lootje. U kunt in uw zoekprofiel maar één 
voorkeurslocatie opgeven. 

Zorg voor actuele gegevens
Om te kunnen reageren op het woningaanbod is het 
noodzakelijk dat de inkomensgegevens van uzelf en eventuele 
medewoningzoekende(n) actueel zijn. In sommige gevallen 
kunt u niet reageren voordat deze gegevens zijn bijgewerkt. 
Wanneer u deze melding ziet verschijnen kunt u bij het kopje 
‘Persoonlijke gegevens’ het jaarinkomen en het bijbehorende 
inkomensjaar bijwerken. 

Maakt u al gebruik van tipberichten?
In uw persoonlijke zoekprofiel geeft u uw woonwensen aan en 
kunt u aangeven of u hierover tipberichten wilt ontvangen. U 
geeft bijvoorbeeld aan in welke plaats(en) u wilt wonen, welk 
type woning het moet zijn of hoeveel slaapkamers de woning 
minimaal moet hebben. Komt er een woning beschikbaar die 
aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u hiervan per e-mail 
een automatisch tipbericht. Zo mist u niets. 
Let op: Ook hierbij geldt dat uw jaarinkomen mét het 
bijbehorende inkomensjaar in uw profiel moet zijn ingevuld. 

Een woning 
zoeken op 
de manier 
die bij u past 
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We vertellen u hier graag meer over.
waarop de woning uiteindelijk aangeboden wordt. 
advertenties waarbij er verschillende manieren zijn 
woningzoekende vervolgens reageren op deze 
woningaanbod uit de Achterhoek aan. U kunt als 
www.thuisindeachterhoek.nl het beschikbare 
Achterhoek. Zij bieden via de website
van de verschillende woningcorporaties  in de 
Thuis in de Achterhoek is een gezamenlijk initiatief 



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.
Eindredactie
Marit Beening
Redactie en teksten
Anna van der Veen,  
Heleen Weerkamp, Marit Beening, 
Corina van Dijk
Fotografie
Hans Prinsen, Shutterstock, iStock
Vormgeving
Het Struweel, Ulft
Druk
Maarse Drukwerk
Oplage
8.000

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.

Met Buurtsupport ondersteunen 
we via een financiële bijdrage 
initiatieven die direct en zichtbaar 
bijdragen aan een betere buurt. 
Denk bijvoorbeeld aan snoeiwerk, 
het ruimen van zwerfafval of een 
verbetering van de veiligheid 
in de straat en buurt. Maar ook 
aanschaf van materiaal voor 
gezamenlijk gebruik. 

In 2020 hebben 34 buurten gebruik gemaakt 
van buurtsupport. Zij hebben in totaal 
een bedrag van € 8750,- als bijdrage van 
ProWonen ontvangen.  

Heeft u samen met uw buren een idee voor 
een betere buurt en kunt u hier wel een 
financiële bijdrage voor gebruiken?  
Dien dan uw voorstel voor Buurtsupport  
in via www.prowonen.nl. 

Vrijgekomen garages verhuren we op basis 
van de passermethode. Dit betekent dat 
van de mensen die op de garage reageren, 
degene die er het dichtstbij woont de garage 
krijgt toegewezen. Omdat er veel vraag is 
naar beschikbare garages van mensen uit 
andere wijken, hebben we besloten deze ook 
af en toe via het aanbodmodel te verhuren. 
Het aanbodmodel houdt in dat degene met 

de langste inschrijftijd de garage krijgt 
toegewezen. Inwoners uit de plaats waar 
de garage gelegen is, hebben voorrang. 
Iemand die nog geen garage huurt krijgt ook 
voorrang op anderen die er al wel één huren 
van ProWonen. Let wel, dit geldt alleen voor 
de garageboxen die door ProWonen worden 
verhuurd. Beschikbare garages worden 
geadverteerd via www.thuisindeachterhoek.nl. 

We krijgen helaas steeds vaker te maken met 
wietteelt. Wietteelt, ook al gaat het maar om 
een paar planten, is verboden. Eén van de 
gevolgen is dat wij direct een procedure tot 
huisuitzetting starten. Daarnaast is illegale 
wietteelt in huis ook nog eens door het 
brandgevaar levensgevaarlijk. Als u denkt dat 
er ergens een hennepkwekerij is, meld dit 
dan aan de politie via 0900-8844. Dit kunt u 
natuurlijk ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad 
Anoniem’, telefoonnummer 0800-7000.

Buurtsupport

Verdeling garages

Wiet, doe het niet

informatief
inhoud


