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Dit kunt u  
huren in 2022
De overheid wil dat 
woningcorporaties sociale 
huurwoningen passend 
toewijzen. Dat betekent dat uw 
inkomen en huishoudensgrootte 
moet passen bij de huurprijs van 
de woning. Bent u van plan te 
gaan reageren op huurwoningen? 
Dan leest u hier wat op u van 
toepassing is voor het jaar 2022.

In deze uitgaveWelkom

Kies voor 
wonen!   
De vraag naar woonruimte stijgt, 
maar het aantal beschikbare 
woningen neemt nauwelijks toe. 
Maar wat, waar en door wie wordt 
er gebouwd? De kandidaat waar u 
tijdens de gemeenteraadsverkiezing 
op stemt, heeft daar een belangrijke 
stem in. Uw stem is dus belangrijk!

Samen komen 
we verder!

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

2022

Welkom bij de reparatiedesk  
Sinds 2019 werkt ProWonen met een echte reparatiedesk. 
Deskundige collega’s die vanuit één centraal punt alle 
reparatieverzoeken plannen en verwerken. Hoog tijd om ze 
aan u voor te stellen.

4Dat is best bijzonder, want nog niet eens zo heel lang 
geleden moesten we meer woningen slopen dan nieuw 
bouwen: door de krimp zouden we immers minder woningen 
nodig hebben. Hoe snel kan de wereld veranderen?! 

Dit doen we zoals gezegd niet alleen, hier hebben we vele 
partijen voor nodig. Onze gemeenten, met wie we afspraken 
maken over de hoeveelheid woningen die nodig zijn, onze 
huurdersorganisaties waarmee we samen met de gemeenten 
prestatieafspraken maken, de aannemers die de woningen 
daadwerkelijk bouwen en onze maatschappelijke partners 
met wie we samenwerken om tot een thuis te komen voor 
onze huurders. Samen komen we dus echt verder! 

Dat de wereld zo snel verandert, vraagt ook iets van ons 
als organisatie. Wij werken als corporatie ook aan onze 
wendbaarheid. Het wordt belangrijker in te kunnen spelen 
op de ontwikkelingen om ons heen. Hierbij is het van belang 
om goed te weten wat er gebeurt. Dit doen we samen met 
onze huurders. Zo hebben we dit gezamenlijk het onderwerp 
energielasten hoog op de agenda gezet. Hierbij zijn maat-
regelen voor op de korte termijn belangrijk, maar ook 
keuzes die we voor de lange termijn maken cruciaal. Want 
we willen het wonen voor nu én in de toekomst betaalbaar 
houden. En ook dit kunnen we niet alleen.

Neem bijvoorbeeld de wijk Neede Noord Oost. Hier 
werken we met de gemeente Berkelland en de bewoners 
stevig samen om de wijk in de komende jaren flink aan te 
pakken. De wegen, het riool en verschillende woningen 
worden vernieuwd. De wijk kan groener, (kind)vriendelijker, 
duurzamer en socialer. Er is dus veel werk aan de winkel. 
Omdat we het vanaf het begin af aan samen doen wordt  
het eindresultaat beter. En dat is waar het om draait!

Hanke Struik
directeur bestuurder

Onze projecten

Bouwen, renoveren, onderhouden, 
slopen. Het hoort allemaal bij 
ons dagelijks werk. Wij houden  
u hier graag van op de hoogte.8

11
‘Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder’ een uitspraak waar ik helemaal 
achter sta. De Olympische winterspelen 
zijn in volle gang terwijl ik dit schrijf, 
en achter iedere atleet staat een heel 
team. Want teamwerk creëert de  
beste resultaten. Samenwerking is 
daarom ook voor ons erg belangrijk  
bij het behalen van goede resultaten. 
We hebben de aankomende jaren 
flink wat ambities en het bouwen van 
woningen is hierbij een heel belangrijke. 

14
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Een kapotte kraan, een lichtschakelaar die defect is of 

een haperende deur. Er gaat wel eens iets kapot in een 

woning. Het is dan makkelijk zelf een reparatieverzoek 

in te plannen via onze website, maar u kunt dit natuurlijk 

ook telefonisch doorgeven. Sinds 2019 werkt ProWonen 

met een echte reparatiedesk. Deskundige collega’s 

die vanuit één centraal punt alle reparatieverzoeken 

plannen en verwerken. Belt u dus naar (0545) 28 50 00  

en kiest u voor optie 1? Dan is de kans groot dat u 

Arnoud, Helga, Dorina of Zippora aan de lijn krijgt. 

Hoog tijd dus om ze aan u voor te stellen. 

Helga Krooshof
Medewerker klantcontactcentrum reparatiedesk

Wat vind je leuk aan het werken  
bij de reparatiedesk?
“Elke dag is anders en het is nooit saai. 
Elke huurder is eigenlijk uniek, niemand 
is hetzelfde. Dat is het leuke eraan en 
daar leer ik ook nog eens van.”

Heb je nog een reparatietip? 
“Wacht niet te lang om een reparatie-
verzoek door te geven. Soms hoor je dat 
iets al twee weken speelt. Het probleem 
kan zich dan verergert hebben of het 
kan even duren voordat de monteur een 
plekje beschikbaar heeft in zijn agenda.“

Wat vind je leuk aan het werken bij de reparatiedesk?
“De meeste gesprekken zijn prettig, maar soms heb je ook wat 
minder leuke gesprekken. Dan probeer je de huurder toch op 
zijn of haar gemak te stellen en samen naar een goeie oplossing 
te zoeken zodat deze toch tevreden de telefoon ophangt. Dat kan 
soms een uitdaging zijn. Zo belde een ontevreden huurder de 
volgende dag terug en bood zijn excuses aan. Hij wilde me toch 
bedanken dat we het zo snel en netjes opgelost hadden.”

Heb je nog een reparatietip? 
“Als een huurder zich per ongeluk buitensluit kunnen ze ons 
altijd bellen. Er is dan in de meeste gevallen binnen een uur 
een monteur ter plaatse om de deur te openen. Er hoeft dus 
geen raam ingegooid te worden.” 

Wat vind je leuk aan het werken bij de reparatiedesk?
“De afwisselende werkzaamheden, het contact met veel 
verschillende mensen en ervoor zorgen dat de beller helemaal 
tevreden is. Daarnaast hebben we een heel fijn team en 
kunnen we op elkaar rekenen. Zowel de huurder als ik 
hebben hetzelfde doel; het oplossen van een reparatieverzoek. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar ook daar is de uitdaging 
om te werken aan een goede afloop.”

Heb je nog een reparatietip? 
“Het dichtdraaien van de buitenkraan in de winter. Dat kan voor 
flinke ellende zorgen. Daarnaast krijgen we nog veel telefoontjes 
over bijvoorbeeld een verstopping in huis of problemen met de  
centrale verwarming. Dit soort problemen mogen huurders 
rechtstreeks melden bij de betreffende partij.”

De reparatiedesk werkt met drie verschillende 
aannemers zodat we in alle drie de gemeenten 
snel ter plaatse kunnen zijn. Het kan dus zijn 
dat de monteur in de werkkleding en een 
busje van Bouwbedrijf Penterman, Hoffman 
of Kreunen Bouw bij u voor de deur parkeert. 

Jarno Krabbenborg  
en Raymond Koers
Kreunen Bouw

Wim Hartemink
Bouwbedrijf Penterman

Willy Lageschaar
Bouwbedrijf Hoffman

Even voorstellen
De collega’s van de reparatiedesk 
werken samen vanuit één centraal 
punt in Lochem. Zij plannen de 
reparatieverzoeken, verwerken 
wijzigingen, staan in nauw contact 
met de monteurs en externe partijen 
of verwijzen u door naar de juiste 
partij. In een aantal gevallen kunnen 
ze met telefonisch advies al een 
probleem verhelpen. Een afspraak is 
dan niet meer nodig. Arnoud Mosterd, 
coördinator klantcontactcentrum 
reparatiedesk: 

“ We pakken de telefoon  
in meer dan 90% van de gevallen 
binnen 30 seconden op om de 
huurder snel van dienst te zijn.”

Arnoud Mosterd
Coördinator klantcontactcentrum 

reparatiedesk

Wat vind je leuk aan het werken bij  
de reparatiedesk?
“Het leukste aan mijn werk is het 
voortdurend blijven nadenken over 
verbeteringen in het proces en daar 
ook de resultaten van terug zien.
Het doel daarbij is altijd een hoge 
klanttevredenheid. Ik vind het leuk om 
in gesprek te zijn met huurders en ze 
blij te maken met een goede oplossing 
voor problemen in de woning.”

Welk reparatieverzoek komt  
het vaakst binnen?
“Dat zijn problemen met hang-  
en sluitwerk en met de keuken-,  
wastafel- en douchekranen.”

Heb je nog een reparatietip? 
“Tijdens een sneeuwstorm krijgen 
we veel meldingen van niet sluitbare 
(kunststof) buitendeuren. Het is dan  
fijn als de huurder zelf de sponningen 
even sneeuwvrij probeert te maken.  
In veel gevallen is het probleem 
daarmee namelijk al weer verholpen.”

Welkom bij de 
reparatiedesk!

Drie verschillende 
aannemers

Zippora Polak
Medewerker 

klantcontactcentrum 

reparatiedesk

Dorina Notrot
Telefoniste en 

administratief 

medewerker 

klantcontactcentrum 

reparatiedesk
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Blijf kalm 
Voel je je boos of geïrriteerd?  
Met woede maak je het erger. 
Probeer dus kalm te blijven voordat 
je je buur benadert. Wanneer jij rustig 
bent is de kans groot dat er ook kalm 
gereageerd wordt door je buur.

Kies een goed moment 
Kies een moment dat jou én je 
buur goed uitkomt. Verwacht niet 
dat je buur direct tijd voor je heeft. 
Spreek samen een moment af 
wanneer jullie beiden tijd hebben 
voor elkaar.

Geef uitleg
Leg tijdens het gesprek uit wat voor 
overlast je ervaart en wat het met je 
doet. Luister ook naar je buur. Het is 
mogelijk dat je buur niet door heeft dat 
het je ergert of dat de buur een goede 
verklaring heeft hiervoor. Probeer 
begrip voor jouw situatie te krijgen, 
maar heb zelf ook begrip voor je buur.

Zoek samen naar  
een oplossing
Zoek samen naar een oplossing 
waar jullie allebei tevreden mee 
zijn. Kom elkaar hierin tegemoet. 
Van beide kanten zullen er eisen 
bijgesteld moeten worden om tot 
een goede oplossing te komen.

Maak duidelijke 
afspraken
Is de oplossing gevonden?  
Maak duidelijke en makkelijk te 
behalen afspraken waar jullie  
je allebei aan gaan houden.

Komt u er samen niet uit en vindt u 
het lastig om een gesprek met uw 
buren aan te gaan? Dan kunt u contact 
opnemen met Buurtbemiddeling. 
Buurtbemiddeling kan als 
onafhankelijke, neutrale derde 
partij, adviseren en helpen bij  
het aangaan van een gesprek.  
Kijk voor meer informatie op  
www.problemenmetjeburen.nl.  

Dát is 
makkelijk 
praten!

Welkom in 
Neede Noord Oost!

Een oproep…
Zowel de Gemeente Berkelland als wooncorporatie ProWonen 
vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere 
betrokkenen invloed hebben op de plek waar ze wonen en 
werken. Wij geloven dat plannen beter zijn wanneer bewoners 
écht meedoen. Samen kunnen we zorgen dat de wijkaanpak 
goed aansluit bij wat er leeft en speelt. In de zomer hebben 
wethouder Maikel van der Neut van de gemeente Berkelland 
en directeur Hanke Struik van ProWonen daarom een oproep 
gedaan aan bewoners van de wijk om zich aan te melden voor 
het Bewonersplatform.

… met mooie gevolgen!
Op 4 november vond de eerste bijeenkomst van het Bewoners-
platform plaats. Maar liefst  31 van de 50 bewoners die zich 
hebben aangemeld voor het Bewonersplatform waren aanwezig. 
Het doel van deze bijeenkomst was om kennis te  maken en 
samen de eerste afspraken te maken.

Participatie en communicatie
Met het bewonersplatform is  
gesproken hoe wijkbewoners  
en andere organisaties kunnen 
participeren in de wijkplannen. 
Participatie betekent niets meer 
dan ‘meedoen’. Hoe hoger een onderwerp op de ladder staat,  
hoe meer invloed iemand heeft, maar ook hoe meer er van hem 
of haar wordt verwacht. Naast participatie hebben we het ook 
gehad over de communicatie en de spelregels binnen het project.

Subsidie
De Gemeente en ProWonen vinden dit wijkplan erg belang-
rijk. Er is dan ook veel geld nodig om de doelen te bereiken. 
Daarom is er een subsidie voor dit hele project aangevraagd. 
Vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het Ministerie van  
Binnenlandse Zaken is 1,75 miljoen euro beschikbaar  
gesteld om een flinke bijdrage aan de wijk te leveren!

Neede Noord Oost wordt de komende jaren 
flink aangepakt. De wegen, het riool en 
verschillende woningen worden vernieuwd. 
De wijk kan groener, (kind)vriendelijker, 
duurzamer en socialer. Er is dus veel werk  
aan de winkel. Maar waar begin je dan?

Hoe gaan we verder?
Het is een project van misschien wel 10 jaar. Daarom bereiden we alles goed voor. Als eerste stellen we een participatie- en 
communicatieplan op. Hierin staat wat we bij het Bewonersplatform hebben opgehaald en wie er bij dit project betrokken zijn.  
Daarnaast is er een enquête aan alle bewoners van de wijk verstuurd, zodat iedereen kan aangeven  wat zij belangrijk vinden in en  
voor de wijk. Tot slot worden er veel onderzoeken uitgevoerd, zoals een stedenbouwkundige analyse, verduurzamingsopties, asbest-
inventarisatie, onderzoek naar woningbehoefte, verkeer en parkeren. Bij veel van  deze onderzoeken worden bewoners betrokken.
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Onze projecten

Nieuwbouw negen levensloopgeschikte  
woningen in Lichtenvoorde 

ProWonen en gemeente Oost-Gelre zijn samen bezig met het herontwikkeling 
van de locatie Hamelandschool Lichtenvoorde. Het beoogde nieuwbouwplan 
is het realiseren van negen levensloopgeschikte woningen aan de van 
Ostadestraat (schoollocatie). Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer 
en slaapkamer zonder traplopen te bereiken. Deze woningen zijn hiermee 
geschikt voor senioren.

Heeft u belangstelling voor dit project?
Wilt u op de hoogte gehouden 
worden van dit project? Dat kan! 
Vul uw gegevens in op de belang-
stellendenlijst en wij informeren  
u via e-mail over de voortgang  
van dit nieuwbouwplan. 

U vindt de belangstellendenlijst  
op www.prowonen.nl/projecten. 

Renovatie in Vorden

In Vorden zijn 17 woningen duurzamer en energiezuiniger 
gemaakt door het dak, de gevel met kozijnen en de vloer 
hoogwaardig te isoleren. Daar waar nodig zijn ook de 
keuken, badkamer en/of het toilet vervangen. In de nieuwe 
kunststofkozijnen is HR++ glas geplaatst. Door de nieuwe 
gevelbekleding hebben de woningen een hele nieuwe  
uitstraling gekregen. 

Nog meer nieuwbouw

Aan de Piersonstraat in Zelhem worden in april acht 
energiezuinige en levensloopgeschikte woningen opgeleverd. 
Hierbij zijn de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer 
zonder traplopen te bereiken en daarmee geschikt voor 
senioren. Deze woningen zijn inmiddels allemaal toegewezen 
aan nieuwe huurders. 

Daarnaast zijn er aan de Klaashofweg/Huenderstraat 
(voormalige schoollocatie) in Eibergen zeven levens-
loopgeschikte woningen gebouwd. De woningen zijn 
duurzaam en goed geïsoleerd. Ze zijn voorzien van een 
warmtepomp, driedubbel glas en zonnepanelen.  
De woningen zijn allemaal toegewezen en de nieuwe bewoners 
ontvangen half maart de sleutel van hun nieuwe woning. 

Bouwen, renoveren, onderhouden, slopen. 
Het hoort allemaal bij ons dagelijks werk.  
Wij houden u hier graag van op de hoogte. 
Naast de genoemde projecten die u in dit  
blad leest, kunt u ook op onze website  
meer informatie vinden. Kijk hiervoor  
op www.prowonen.nl/projecten.  

Het belang van een 
bewonerscommissie 

De afgelopen drie jaar zijn de woningen aan 
de Dahliastraat en Zinniastraat in Zelhem via 
het ‘Blokje Om’ concept gesloopt en gebouwd. 
‘Blokje Om’ houdt in dat de woning wordt 
gesloopt en dat Dura Vermeer in ongeveer 
25 dagen een nieuwe woning bouwt op de 
bestaande fundering. Voor dit project is een 
bewonerscommissie samengesteld. Zij hebben 
zich ingezet om samen met ProWonen en  
Dura Vermeer een succes te maken van  
‘Blokje Om’. De leden van de bewoners-
commissie zijn de ogen en oren van de buurt. 
Als bewoners zitten zij midden in het project en 
komen zij op voor de belangen van de buurt.  
Dit hebben ze gedaan door hun opbouwende 
kritiek, hun positieve instelling en het mee-
denken. We hebben de leden van de bewoners-
commissie hier hartelijk voor bedankt.

Tien nieuwe  
woningen erbij!

Geen project, maar toch tien extra woningen. 
ProWonen heeft vanaf 1 januari 2022 in 
Neede tien nieuwe huishoudens mogen 
verwelkomen. De gelijkvloerse woningen 
aan de Koolmeesstraat en Lijsterstraat 
zijn overgenomen van Woonzorg Nederland. 
Een mooie aanvulling om de kleinere 
huishoudens te blijven bedienen.

Spic en span in Zelhem 

De renovatie aan de Zonnebloemstraat, 
Goudsbloemstraat en Salviaweg in Zelhem is 
afgerond. Het accent bij dit project lag vooral 
op de verduurzaming met als resultaat een 
energielabel B. De woningen hebben nieuwe 
kunststofkozijnen met HR++ glas gekregen en het 
dak is geiosoleerd. Daarnaast is er vloerisolatie 
aangebracht. Een ventilatiewarmtepomp 
zorgt vervolgens voor een verlaging van 
het gasverbruik. Maar ook de buitenkant is 
aangepakt voor een mooier aanzicht van de 
woningen. De gele-/okerkleurige gevelbekleding 
is hierbij vervangen door een moderne kleur.

Onze collega’s van de afdeling Verhuur & 
verkoop hebben de nieuwe huurders bezocht 
en gesproken voor een kennismaking.  
Tijdens deze gesprekken kwam naar 
voren dat de huurders het er fijn wonen 
vinden en ook een goede band met elkaar 
hebben. Ze kijken naar elkaar om. Zo ook de 
buurvrouwen mevrouw van Dijk-Stoffers (l) 
en mevrouw Klein Leugemors (r). Hartelijk 
welkom als nieuwe huurder bij ProWonen!
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Huurdersvereniging 
Borculo-Ruurlo 
bestaat 25 jaar!

De huurdersvereniging Borculo-Ruurlo 
behartigt alweer 25 jaar de belangen van 
de huurders in Borculo en Ruurlo. Op 24 
maart 1997 hebben de heren Kruisselbrink 
en Broekhof de oprichtingsakte van de 
Huurdersvereniging Borculo bij de notaris 
laten opmaken. In het begin kwamen 
de huurders vooral met klachten die de 
bestuursleden vervolgens bespraken met  
de wooncorporatie.

Veranderende werkzaamheden
De werkzaamheden van de huurdersvereniging zijn in de loop 
der jaren sterk veranderd. Zo zat de huurdersvereniging in 2009 
in de klankbordgroep van de wijk De Koppel (Borculo) om de 
bewoners van de wijk te ondersteunen met de herinrichting 
van hun wijk. Elk jaar maken we samen met de gemeente 
Berkelland en ProWonen afspraken over de opgaven in de 
gemeente. Deze worden vastgelegd in de Prestatieafspraken. 
Zo behartigen wij uw belangen bij ProWonen en de gemeente 
Berkelland op het gebied van wonen en woonomgeving. 
Daarnaast zitten de leden van het bestuur in diverse 
commissies zoals Samen1, de overkoepelende organisatie 
van Huurdersverenigingen, het  Lokaal Overleg, waar met 

ProWonen en verschillende maatschappelijke organisaties 
over lokale onderwerpen worden besproken en de Commissie 
Duurzaamheid, die zich inzet voor de verduurzaming van de 
huurwoningen van ProWonen.

Bestuur
Sinds maart 2011 zijn Henny Timmermans, Nolda Rinders en 
Hermien Schulenbarg actief als bestuurslid. Zij hebben in 2017 
samen met ProWonen een actie opgezet om ook de belangen 
van de huurders in Ruurlo te behartigen, want in Ruurlo bestond 
er al jaren geen huurdersvereniging meer. Deze actie heeft niet 
alleen heel wat nieuwe leden opgeleverd, ook hebben Janny de 
Lange en Marleen Hengeveld uit Ruurlo zich aangemeld als 
bestuurslid. Eens per maand komt dit bestuur bij elkaar om 
de lopende zaken in Borculo en Ruurlo te bespreken. Marleen 
Hengeveld is per 14 februari gestopt als bestuurslid.

U bent van harte welkom!
Maar we kunnen nog meer leden gebruiken! We hopen dan 
ook dat de huurders die nog geen lid zijn zich binnenkort 
aanmelden. In de speciale uitgave van ons blad de Schakel in 
mei komen we daar op terug. Op dit moment zijn er naast het 
gekozen bestuur ook twee nieuwe aspirant-leden. Als u ook 
interesse heeft dan bent u van harte welkom.

De Schakel
Drie maal per jaar verschijnt het blad De Schakel. Hierin kunt 
u lezen waar wij mee bezig zijn. De Schakel wordt bezorgd bij 
alle leden van de huurdersvereniging in Borculo en Ruurlo. 
In de volgende editie besteden we meer aandacht aan het 
25-jarig jubileum! Deze speciale editie wordt bij alle huurders 
van ProWonen in Borculo en Ruurlo bezorgd.

Het huidige bestuur van de huurdersvereniging Borculo-Ruurlo 

Dhr. H. Timmermans (Henny)
Voorzitter/secretaris

Mevr. N. Rinders (Nolda) 
Penningmeester

Mevr. D. Klein Hazebroek (Dinie)  
Bestuurslid

Mevr. J. de Lange (Janny)
Bestuurslid

Mevr. H. Schulenbarg (Hermien)
Bestuurslid

Geschreven door mevrouw Klein Hazebroek  
en mevrouw De Lange van huurdersverenging  
Borculo-Ruurlo.

De overheid wil dat woningcorporaties sociale huurwoningen passend toewijzen. Dat betekent dat uw inkomen en 
huishoudgrootte moet passen bij de huurprijs van de woning. Daarom kunt u misschien niet op alle woningen reageren. Bent u 
van plan te gaan reageren op huurwoningen? In het overzicht hieronder ziet u wat op u van toepassing is voor het jaar 2022.

Heeft u een inkomen boven de huurtoeslaggrens? 
Dit zijn de inkomensbedragen die u hierboven in de tweede kolom leest. Dan kunt u ook  woningen met een kale huurprijs tot 
en met € 763,47 huren. Eenpersoonshuishoudens  met een inkomen vanaf € 40.765 en meerpersoonshuishoudens met een 
inkomen vanaf  € 45.014 kunnen ook reageren op de woningen met een kale huurprijs vanaf € 763,48.
 
Vanaf 2022 is het onder bepaalde voorwaarden met een lager inkomen,   
maar met vermogen, toch mogelijk op een duurdere woning te reageren
Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:
• u bent ouder dan 66 jaar en 7 maanden (AOW-leeftijd); én
• uw inkomen is lager dan € 23.975 (1 persoon), € 32.550 (2 of meer personen); én
•  uw vermogen is (aantoonbaar) hoger dan € 118.479 (één persoon)  

of € 148.819 (meer personen). 

Is dit op u van toepassing? 
Neem dan contact op met een van de deelnemende corporaties  
om de mogelijkheden  te bespreken.

Dit kunt u huren in 2022

Huishoudgrootte 
(kinderen tellen mee) 

Uw inkomen  
(volgens  de inkomensverklaring)

Maximale kale huurprijs

1 persoon (< 23 jaar) tot € 24.075 € 442,46

1 persoon (≥ 23 jaar tot AOW)  tot € 24.075 € 633,25

1 persoon (≥ AOW leeftijd) tot € 23.975 € 633,25

2 personen (< 23 jaar) tot € 32.675 € 442,46

2 personen (≥ 23 jaar tot AOW) tot € 32.675 € 633,25

2 personen (≥ AOW leeftijd) tot € 32.550 € 633,25

3 of meer personen (≥ 23 jaar tot AOW) tot € 32.675 € 678,66

3 of meer personen (≥ AOW leeftijd) tot € 32.550 € 678,66

AOW-leeftijd: 66 jaar en 7 maanden

De woningcorporatie kan  
van bovenstaand schema afwijken 
vanwege eigen toewijzingsregels. 

Bij elke advertentie staat welke 
inkomensvoorwaarden  

de betreffende  
woningcorporatie stelt.
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Ik heb 
een klacht

Voordat iets een klacht is 
Uw klacht wordt door ons in behandeling genomen als het 
ook daadwerkelijk een klacht is. Een kapotte kraan is bijvoor-
beeld geen klacht maar een reparatieverzoek. In de meeste 
gevallen kunt u het samen met de medewerker van ProWonen 
oplossen. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, 
dan dient u een klacht in. 

Zo werkt de klachtenregeling bij ProWonen 

Stap 1      U dient een klacht  
in bij ProWonen 

Dit kan door:
•  In te loggen op het Klantportaal (uw persoonlijke omgeving 

op mijn.prowonen.nl) Hier kunt u een Zaak starten  
“Ik wil een klacht indienen”. Na het indienen ontvangt u  
een bevestiging van uw ingediende klacht in uw mailbox

•  Een brief of e-mail te sturen
 
Binnen uiterlijk tien werkdagen ontvangt u van ons een 
schriftelijke reactie. Daarin staat de beslissing van ProWonen 
onderbouwd met argumenten. Wijst ProWonen uw klacht af 
en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u verder met de 
volgende stap.

Stap 2      Stuur uw klacht naar  
de directie van ProWonen

U schrijft een brief of e-mail aan de directie van ProWonen. 
Binnen vier weken ontvangt u een reactie van de directie van 
ProWonen. Bent u niet tevreden met het standpunt van de 
directie? Dan kunt u verder met de volgende stap.

Stap 3      Leg uw klacht voor aan de Regionale  
Geschillencommissie Oost-Gelderland

Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden die 
geselecteerd zijn op ervaring en deskundigheid. Het is geen 
juridische instantie. U kunt niet direct met de klacht naar 
de Geschillencommissie. Wanneer u de klachtenprocedure 
namelijk niet heeft gevolgd, wordt u door de Geschillen-
commissie weer terug naar ProWonen verwezen.  
Binnen vijf werkdagen ontvangt u van de Geschillencommissie 
een schriftelijk bericht dat uw klacht is ontvangen en  
of de commissie deze in behandeling neemt. 

Kijk op www.geschillencommissie-oost-gelderland.nl  
hoe de procedure verder verloopt.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij ProWonen. We vinden het belangrijk 
dat u niet met uw klacht blijft zitten, maar dat u weet waar u met uw klacht terecht kunt. 
Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. 

Huurverhoging Overlast
Erfafscheiding

Onderhoud

Lees de brief
huurverhoging
en schrijf een 

brief naar
ProWonen

Probeer het
eerst samen
op te lossen

Lees eerst de 
folder Ventileren

Dien een 
reparatieverzoek

in via
MijnProWonen

Probeer het
eerst samen
op te lossen

Vocht Reparatie Woonruimteverdeling
Medewerker ProWonen

(Financiële) Dienstverlening
ProWonen

Dit doet 
u eerst

Niet 
tevreden

Dien een 
klacht in 

bij de Huur-
commissie

Dien een klacht in bij ProWonen Stap 1

Dien een klacht in bij de Regionale Geschillencommissie Stap 3

Dien een klacht in bij de directie van ProWonen Stap 2

Niet 
tevreden

Niet 
tevreden

Niet 
tevreden

Niet 
tevreden

Niet 
tevreden

Niet 
tevreden

Dit doet 
u eerst

Dit doet 
u eerst

Dit doet 
u eerst

Dit doet 
u eerst

Huurcommissie
Als u het niet eens bent met het advies van de Regionale Geschillencommissie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de 
Huurcommissie. U dient hiervoor wel eerst de procedure bij de Regionale Geschillencommissie te hebben doorlopen.  
Behandeling van klachten door de Huurcommissie is voor huurders niet kosteloos. Daarnaast heeft u natuurlijk altijd de 
mogelijkheid om de kantonrechter in te schakelen. Ook de Huurcommissie vraagt in de meeste gevallen om er eerst met  
de woningcorporatie uit proberen te komen.

Het stappenplan voor uw klacht
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GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

2022

Zweedse puzzel
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Op 16 maart worden de 

gemeenteraadsverkiezingen 

weer gehouden. 

Weet u al op wie u stemt? 

Kies voor wonen!

Uw stem is belangrijk
Iedereen heeft recht op een huis om zich thuis te kunnen 
voelen. Maar lang niet alle huishoudens vinden gemakkelijk 
een huis dat goed bij hen past en dat voor hen betaalbaar is. 
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Een van de oorzaken 
is dat er inmiddels in veel delen van Nederland een fors 
woningtekort is. De vraag naar woonruimte stijgt, maar het 
aantal beschikbare woningen neemt nauwelijks toe. Ook in 
ons werkgebied is er een tekort aan sociale huurwoningen. 
Maar wat, waar en door wie wordt er gebouwd? De 
kandidaat waar u tijdens de gemeenteraadsverkiezing 
op stemt, heeft daar een belangrijke stem in. Kiest hij of 
zij alleen voor koopwoningen of geven zij ook ruimte aan 
sociale huur? 

Meer dan een woning
Een sociale verhuurder zoals ProWonen zorgt ervoor dat 
er voldoende goede woningen zijn, de huur voor bewoners 
niet te hoog is en er oog is voor de persoonlijke situatie. Of het 
nu gaat om ouderen, starters, gezinnen, statushouders of 
mensen met een zorgvraag. Om goed te kunnen wonen is 
niet alleen het huis zelf belangrijk, maar ook de straat, de 
buurt, de wijk en de voorzieningen. We doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat het huis van al onze bewoners ook 
echt hun thuis is. Bij de vorming van een nieuw gemeente 
bestuur worden knopen doorgehakt over het wonen in uw 
gemeente. Wij willen werken aan voldoende duurzame 

sociale huurwoningen met betaalbare huren in leefbare 
wijken. Kiest u ook voor wonen? Stem dan op een kandidaat 
die hart voor wonen heeft! 

Kies voor wonen
Stem op de partij of de kandidaat die ook kijkt naar 
voldoende sociale huurwoningen op de langere termijn. 
Commerciële partijen mogen tijdelijke sociale huurwoningen 
realiseren. Maar dit geeft op langere termijn een 
woningtekort voor de mensen met echt lage inkomens 
omdat deze woningen te duur worden of verkocht worden na 
bepaalde tijd. Stem op een kandidaat die ook voor voldoende 
woningen in de middenhuur is. Alleen zo kunnen ook onze 
vrachtwagenchauffeurs, politieagenten, verzorgenden en 
onderwijzers in een fijn thuis wonen. Stem verder op de 
kandidaat of partij die:
• Voldoende bouwlocaties beschikbaar stelt.
• Procedures vereenvoudigt en versnelt.
•  De beschikbaarheid van woningen vergroot door 

doorstroming.

Meer informatie over het thema wonen binnen  
de gemeenteraadsverkiezingen vindt u  
op onze website.
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Mail uw oplossing voor 1 mei 2022 naar 
proinfo@prowonen.nl of schrijf de oplossing op 
een gefrankeerde briefkaart en stuur die naar:  

ProWonen
Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

Onder de goede  

inzendingen verloten  

wij een cadeaukaart van  

Huis & Tuin t.w.v. € 25 

Succes!

 

De winnaar van de  
sudoku uit de ProInfo nr 40  

is Gerda Klein Geltink  
uit Vorden

Van harte gefeliciteerd!
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Bij een storing aan  
de cv-installatie 
Inwoners uit Vorden, Borculo, 
Ruurlo, Geesteren, Gelselaar, 
Wichmond, Kranenburg, 
Eibergen, Rekken en  
Beltrum bellen naar  
Pactum Installatietechniek 
via (0570) 63 47 11).

Inwoners uit Neede, 
Lichtenvoorde, Zelhem, 
Mariënvelde, Hengelo, 
Rietmolen, Noordijk, 
Keijenborg, Halle, Harreveld, 
Lievelde, Velswijk, Vragender 
en Zieuwent bellen naar 
Energiewacht (voorheen 
Geas) via (088) 555 3000. 

Bij een verstopping van  
het riool of de dakgoot 
Rioolontstopper J. van Elp  
via (085) 047 90 81.

Bij een storing aan de 
rookmelder, geplaatst 
door ProWonen  
(vóór september 2021)
Reparatielijn van ProWonen 
via (0545) 28 50 00, optie 1.

Bij een storing aan  
uw huurgeiser
Energieservice via  
(055) 533 03 56.

Bij een liftstoring
OTIS via (0800) 02 24 7 52.

Bij een storing aan 
het mechanisch 
ventilatiesysteem
Energiewacht (Geas)  
via (088) 555 30 00.

Bij een probleem met  
het water
Is er een lekkage vóór de 
meter of komt er geen water 
uit de kraan? Bel Vitens 
op (0800) 03 59. Bij een 
probleem ná de meter belt  
u met ProWonen. 

Bij een storing aan  
de zonnepanelen
Tenten Solar via  
(0544) 35 33 48.

Bij een storing met de 
slimme meter
Liander via (088) 542 64 44.

Bij een storing aan de 
rookmelder, geplaatst 
door Energiewacht in 
opdracht van ProWonen
Energiewacht (Geas)  
via (088) 555 30 00.

Wie belt 
u bij een 
storing?

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. Op vrijdag is ons 
kantoor tot 12.30 uur geopend.
Met een afspraak maken  
we tijd voor u!

Telefoon
(0545) 28 50 00

Bezoekadres
Tedinkweide 2
7271 RD Borculo

Colofon
ProInfo is een uitgave van ProWonen 
en verschijnt 3 keer per jaar. 
Eindredactie
Marit Beening
Redactie en teksten
Heleen Weerkamp, Marit Beening
Fotografie
Hans Prinsen, Shutterstock, iStock
Vormgeving
Het Struweel, Ulft
Druk
Maarse Drukwerk
Oplage
8.000

ProInfo is een uitgave van wooncorporatie 
ProWonen. Dit blad houdt u op de hoogte 
over alle zaken waar u als huurder mee te 
maken heeft. Wij houden u op de hoogte, 
maar houd ons ook op de hoogte! We 
willen graag 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.

Is er iets kapot? Dan kunt u dit onder andere 
telefonisch aan ons doorgeven via ons 
algemene nummer (0545) 28 50 00. In veel 
gevallen hoeft u niet eerst naar ProWonen te 
bellen, maar belt u bij een storing rechtstreeks 
naar de aangesloten partij. We hebben deze 
nummers voor u op een rijtje gezet.

Elke nieuwe  
huurder ontvangt van ons  

een bewaarkaart met deze  
telefoonnummers. Deze kaart 

kunt u bijvoorbeeld in de 
meterkast bewaren. Heeft u geen 
bewaarkaart? Vraag er dan gerust 

één bij ons aan. Wij sturen u  
de kaart graag toe.

inhoud


