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Dit is wat zij doen
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Welkom

In deze uitgave

het belangrijk dat onze dienstverlening zo goed mogelijk
doorgaat. Daarom gaan we ‘gewoon’ op huisbezoek en
worden reparaties normaal uitgevoerd. Om dit voor u en
voor ons veilig te doen, is samenwerken belangrijker dan
ooit. We willen graag samen met u door deze nare periode
heen komen.
Huurverhoging of huurverlaging?
Er is ons gevraagd of we juist in deze tijd de huurverhoging
wel door moeten laten gaan. Omdat we weten dat er niet
heel veel huurders direct getroffen zijn door de crisis,
hebben we dan ook besloten het dit jaar wel te doen.
Uiteraard blijven we dit goed in de gaten houden want het
bieden van een betaalbare woning is voor ons van groot

We zijn er voor u,
ook in Corona tijd

belang. Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet voorgesteld
om de huur eenmalig en permanent te verlagen voor een

4

Prettig samen leven
met je buren

Een greep uit de vele projecten
van ProWonen

Sinds corona zijn we meer thuis en

We vertellen u graag meer over waar we mee bezig zijn en wat we
doen op het gebied van verduurzaming. In dit artikel nemen we u
mee naar enkele van onze projecten.

grote groep huurders. En dat is goed nieuws!

horen en zien we elkaar nog meer dan
in normale tijden. Wat kunnen we er met
elkaar aan doen om het samen wonen
zo prettig mogelijk te maken?

Betaalbaarheid
Wij waarderen dit voorstel erg, want er is eindelijk aandacht
vanuit de overheid voor betaalbaarheid van het wonen. Dit
sluit aan bij het huurbeleid dat ProWonen al jaren voert. Wij
vragen namelijk al, zowel landelijk als regionaal, de laagste

6

huurprijzen! Samen met de huurdersverenigingen vinden wij
Sinds 1 augustus ben ik aan het werk bij ProWonen. Een

betaalbaarheid een belangrijk onderwerp van gesprek. We

vreemde tijd om een nieuwe baan te beginnen. Want wie

zetten ons samen in voor goed en betaalbaar wonen in de

had kunnen weten dat ik mijn eerste voorwoord vanuit huis

Achterhoek!

moest schrijven?
Tot slot
We hebben er allemaal mee te maken

Ik hoop echt dat we elkaar snel ergens tegenkomen!

Toen we begin dit jaar te maken kregen met een onbekend

Voor nu wens ik u alle goeds: houd moed en blijf gezond.

virus, had niemand kunnen vermoeden dat we nu in deze

De huurdersvereniging –

Dit is wat zij doen

situatie zouden zitten. We kennen allemaal wel iemand die
geraakt is door de ziekte zelf of door het verlies van werk en
inkomen. Misschien heeft het virus direct invloed op uzelf.

Hank Struik

We hebben er in ieder geval allemaal mee te maken, ook wij

directeur bestuurder

als wooncorporatie.

Als huurder van ProWonen
bent u in de meeste gevallen
ook lid van de plaatselijke
huurdersvereniging. Maar wat

Samenwerken is belangrijker dan ooit

Hanke is 48 jaar en woont samen met haar twee zoons in

We vermijden persoonlijk contact zo veel mogelijk en

Deventer. Voordat zij directeur bestuurder bij ProWonen werd,

overleggen vanuit huis via de computer. Toch vinden we

had zij dezelfde functie bij Waardwonen in Huissen.

doen zij nu eigenlijk? Lees hier in
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ProWonen start proef
Lekker Lang Wonen
op Maat
We vinden het belangrijk dat huurders

Ook in dit nummer...

8

Goed verzekerd!
Thuis in de Achterhoek

12

Informatief
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Puzzel – Filippine

14

Aandacht voor elkaar

15

prettig en veilig wonen in hun eigen huis.
Samen met Zlimthuis doen we een proef
om huurders hierbij te ondersteunen.

dit artikel meer over.

In dit magazine vindt u twee kerstkaarten die u kunt gebruiken
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om iemand een kerstgroet te sturen. Wie ontvangt uw kerstgroet?
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Een greep uit de vele
projecten van ProWonen

inhoud

VERDUURZAMING
• In Lichtenvoorde krijgen 61 woningen aan de Staringstraat
en Heckinckstraat na de renovatie een energielabel A.

Warme jas voor Boonk
In Vorden verduurzamen we aan De Haar, De Hanekamp,

Deze veranderingen zorgen voor een zeer goed geïsoleerde

De Steege, De Stroet, Het Kerspel, Het Wiemelink en

woning. Door flora en fauna wetgeving konden we hier

Mispelkampdijk maar liefst 119 woningen. Dit project met de

pas na het broedseizoen mee beginnen; niet de meest

naam Plan Boonk is op vele vlakken een imposant project.

fijne tijd om de kozijnen uit een huis te halen en het dak te
vernieuwen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting

Uniek in oost Nederland

eind maart klaar.

Niet alleen het aantal woningen dat ongeveer tegelijk wordt
gerenoveerd is imposant. Er is ook veel geld mee gemoeid:

Geen enkel hoogtepunt gevierd

met dit project wordt maar liefst 14 miljoen euro besteed

Ondanks dat het plan vele hoogtepunten kent, is er geen

aan zoveel mogelijk lokale ondernemers. Het “inpakken” van

enkel moment als zodanig gevierd. Waar we normaal

de woning door het plaatsen van compleet nieuwe gevels

gesproken een startmoment, een hoogste punt viering

en een nieuw dak, zonder dat de oude gevels en het oude

en een feestelijke afsluiting kennen, zijn we bang dat de

dak verwijderd worden, maakt dit project ook nog eens bijna

bewoners van dit imposante project in de eigen woonkamer

uniek in oost Nederland.

het glas moeten heffen op een nieuwe woning.

• Ook in Lichtenvoorde, maar dan aan de Rubensstraat en

Extra woningen in Zelhem
Aan de Hummeloseweg in Zelhem bouwen we op de
plek van de voormalige Rabobank 9 nieuwe woningen:
3 gezinswoningen en 6 gelijkvloerse woningen. Ook
waar het voormalige postkantoor stond, zijn 4 nieuwe
gelijkvloerse woningen gebouwd. Aan de Piersonstraat
willen we volgend jaar 6 extra gelijkvloerse woningen
bouwen. Ook op de voormalige Union-locatie zijn we
bezig met de ontwikkeling van nieuwe gezinswoningen.
De enorme belangstellendenlijsten geven maar weer
eens aan hoe groot de vraag is naar woningen in Zelhem.

Breughelhof worden 27 woningen verduurzaamd. Deze
woningen krijgen energielabel B.
• In Hengelo worden 51 woningen aan onder andere de
Asterstraat verduurzaamd en krijgen dan energielabel A.
• In Borculo worden 10 woningen aan de Van
Coeverdenstraat verduurzaamd en krijgen dan
energielabel A.
• In Vorden worden 17 woningen aan de Berend van
Hackfortweg verduurzaamd en krijgen ook energielabel A.
• Ook in Vorden, maar dan aan de Dr. W.C.H. Staringstraat
renoveren we 9 woningen. Deze woningen krijgen
energielabel B.

Anders dan anders in Lichtenvoorde
Aan de Varkensmarkt in Lichtenvoorde krijgen 55 appartementen verdeeld over twee
gebouwen groot onderhoud. Ook de uitstraling van de gebouwen worden verbeterd.

Petje af voor de bewoners

De kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met HR++ glas. Om aan

Bij groot onderhoud en renovatie komt altijd overlast

alle coronarichtlijnen te voldoen, wordt er aangeboden om in het appartement een

kijken. Bij dit plan is er wel extra overlast: door de

douche-unit te plaatsen in plaats van buiten bij de woning.

coronamaatregelen lagen de werkzaamheden opeens twee
maanden stil. Aannemer Klomps uit Dinxperlo doet er alles
aan om de overlast te beperken en snel, goed en veilig door
te werken.

De nieuwe Bundeling in Ruurlo

Binnen de woning
In het begin van dit jaar is begonnen met de binnenrenovatie.
De badkamer, het toilet en de keuken zijn -inclusief
leidingwerk- helemaal vernieuwd. Er is een warmte terug
win-systeem geplaatst, er is vloerisolatie aangebracht en de
groepenkast is vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn rond
de kerst klaar.
Warme jas
Na de binnenkant is de buitenkant aan de beurt.
De woningen krijgen een ‘dikke jas’: een compleet nieuwe
gevel met nieuwe kozijnen en een heel nieuw dak.

4 ProInfo

Wat vinden bewoners ervan?

Een prachtig project voor iedereen

De familie Van Lingen woont in een woning die zo

een bepaalde vorm van zorg nodig

goed als klaar is. “Wij waren als eerste aan de beurt,

heeft: de nieuwe Bundeling. Het oude

maar daar merkten we niet veel van. Het ging heel

verzorgingshuis is gesloopt, de bewoners

goed en als er iets was, stond aannemer Klomps

zijn verhuisd naar de Schoven en er zijn

dag en nacht voor ons klaar. Het was een flinke

10 gelijkvloerse woningen gebouwd. De

klus en de overlast was echt wel flink, maar we zijn

voorbereidingen zijn getroffen voor de

het al weer bijna vergeten. Als je ziet wat je ervoor

bouw van nog eens 15 woningen. In het

terug krijgt..! Ook is het heel aangenaam in huis, we

najaar van 2021 wordt er op het terrein

hebben de verwarming nog niet aangehad. Ja, we zijn

een compleet nieuw park ingericht.

heel gelukkig met het resultaat!”

die in Ruurlo nu of in de toekomst
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Wie zijn ze
Omgeving Lichtenvoorde
www.huurdersvereniginglichtenvoorde.nl

Voor de huurders van ProWonen
zijn 5 huurdersverenigingen actief.
Zij werken met elkaar samen onder
de naam Samen1.

Omgeving Borculo
www.huurdersvereniging-borculo.nl
Omgeving Eibergen en Neede

Kijkt u voor meer informatie en contactgegevens

www.huurdersverenigingdenaobers.nl

op de website van uw eigen huurdersvereniging:
Omgeving Zelhem
www.hvzelhem.nl
Omgeving Hengelo en Vorden
www.huurdershevo.nl
Onderhoudsbeleid

De huurdersvereniging -

Huurverhoging

Leefbaarheid

Dit is wat zij doen
Als huurder van ProWonen bent u
in de meeste gevallen ook lid van de
plaatselijke huurdersvereniging. Via
de huurdersvereniging kunt u onder
andere uw wensen en behoeften omtrent
uw woning kenbaar maken.

ADVIES

als de gemeente en komt op voor uw rechten als huurder.
Ook geven ze ondersteuning en advies.

Communicatie

Bewonerscommissies

Huurbeleid

Lid van de bewonerscommissie

Klantenpanels

Woningbezit

Wanneer uw woning wordt gesloopt, gerenoveerd, of
groot onderhoud krijgt, neemt een van de leden van de
huurdersvereniging zitting in de bewonerscommissie.
Er staan dan grote belangen op het spel en zo zorgt de

Daarnaast weten de leden van de huurdersvereniging als

huurdersvereniging ervoor dat uw wensen zoveel mogelijk

geen ander wat er speelt in de wijk en bij de huurder. Voor

worden meegenomen in de verbouwingsplannen. Daarnaast

ProWonen is het contact met de huurdersverenigingen

ziet de huurdersvereniging er op toe dat de afspraken

daarom erg belangrijk. Zo proberen we onze dienstverlening

(spelregels), die zijn vastgesteld door ProWonen

zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en behoeften

en de huurdersverenigingen, worden nageleefd.

OVERLEG
PARTNERS
VAN

De huurdersvereniging
uw belangenvereniging

Gemeente en
ProWonen

Verantwoording

Woningen
zoeken

INSTEMMING

van u als huurder.

Afspraken
bij sloop,
renovatie
en groot
onderhoud

Prestatie
afspraken

MEEDENKEN

Woonlasten

Wat doet de huurdersvereniging voor u?

De huurdersverenigingen houden eens per jaar een algemene

De huurdersvereniging komt op voor uw belangen op

ledenvergadering waarin zij verantwoording afleggen voor

het gebied van wonen en woonomgeving. De vereniging

hun activiteiten en bespreken daarbij ook de plannen voor

de huurdersvereniging zoal in gesprek gaat met

vertegenwoordigt u in overlegsituaties met zowel ProWonen

het komende jaar.

ProWonen en de gemeente.

Het organigram laat zien over welke onderwerpen

Servicekosten
beleid
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Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in of
aan uw woning. Dit meldt u ons zo snel mogelijk en in de

De aansprakelijkheidsverzekering

meeste gevallen komt er iemand langs voor inspectie

Een aansprakelijkheidsverzekering

en/of herstel. Maar hoe zit dat nu als er schade is

raden we u wel aan. Een

is niet verplicht, maar

ontstaan aan uw eigendommen zoals de vloer, gordijnen

aansprakelijkheidsverzekering

of meubels? Of de schade die u zelf, uw huisdieren of uw

gezinsleden veroorzaken bij

vergoedt schade die u of uw
anderen. Bijvoorbeeld als uw kind

bezoek veroorzaken?

per ongeluk een raam breekt bij
de buren. Ook kan schade aan het

8 ProInfo

Goed verzekerd!

aanrechtblad veroorzaakt door
bijvoorbeeld een hete pan onder
Zorg voor een goede

uw aansprakelijkheidsverzekering

inboedelverzekering

vallen. Informeer hiernaar bij uw

De inboedelverzekering biedt dekking

verzekeraar.

voor al uw spullen in huis, zoals

ProWonen start proef
Lekker Lang Wonen op Maat

meubels, elektronica, witgoed en

Dit doen wij

kleding. Is er bijvoorbeeld bij een

Als huurder hoeft u geen opstal-

lekkage van uw wasmachine schade

verzekering af te sluiten. Dit doen wij

ontstaan aan uw laminaatvloer?

voor al onze woningen. Wij hebben

Dan kunt u uw inboedelverzekering

ons verzekerd voor onvoorziene

hiervoor aanspreken. Eventuele

schade aan de woning als gevolg

lekkages van uw woning, bijvoorbeeld

van onder andere brand, storm en

van uw dak, herstellen wij zo snel

blikseminslag. Daarnaast hebben wij

mogelijk voor u.

ons verzekerd als wij aansprakelijk

Kleine aanpassingen voor een prettiger

Lang Wonen op Maat aan een behoefte voldoet. De

worden gesteld.

en veiliger thuis

deelnemers zijn erg geïnteresseerd en benieuwd

Lekker Lang Wonen op Maat bestaat uit persoonlijk

naar het advies van de expert. Ook waarderen zij dat

Het huurdersbelang

We vinden het belangrijk dat huurders prettig en veilig wonen in
hun eigen huis. Samen met Zlimthuis doen we een proef om huurders
hierbij te ondersteunen.

Misschien heeft u zelf aanpassingen

Wanneer u lid bent van het

advies om oplossingen in huis aan te brengen. Het gaat

de installatie door een vakman wordt uitgevoerd. De

of verbeteringen in uw woning

Servicefonds, dan nemen wij u

om kleine aanpassingen die onzekerheid wegnemen

huisbezoeken door Zlimthuis vonden plaats in oktober

aangebracht, of overgenomen van de

ook het klein dagelijks onderhoud

en het gevoel van veiligheid vergroten. Denk daarbij

en november van dit jaar. De eerste oplossingen zijn in

vorige bewoners die u niet zomaar

uit handen waar u anders zelf

aan een tweede trapleuning, douchezitje, drempelhulp,

november geïnstalleerd, dit loopt nog door tot januari.

kunt verwijderen. Bijvoorbeeld een

verantwoordelijk voor bent. Als lid

wandbeugel en dergelijke. De experts van Zlimthuis

Eind dit jaar evalueren we de proef, onder andere door

carport of een uitbreiding van de

van het Glasfonds bent u (onder

komen aan huis en geven de huurder advies welke

de ervaringen van deelnemers op te halen.

keuken. Deze veranderingen aan

voorwaarden) verzekerd voor schade

oplossingen in de persoonlijke woonsituatie nodig zijn.

uw woning heeft u zelf gefinancierd

aan uw binnen- en

Aan deze oplossingen zijn geen kosten voor de huurder

en zijn uw eigendom. Deze zaken

buitenramen.

verbonden. Naast noodzakelijke maatregelen zijn de

Bent u ook geïnteresseerd?

kunt u meeverzekeren op uw

deelnemers vrij om aanvullende oplossingen te kiezen.

Als de proef slaagt, willen we vanaf 2021 meer

inboedelverzekering en worden

De kosten hiervan zijn wel voor eigen rekening.

huurders dit aanbod doen. Ook breiden we de proef

het huurdersbelang genoemd.
Ook verbeteringen die de vorige
bewoner van de huurwoning heeft
aangebracht en die u tegen betaling
hebt overgenomen, vallen onder
huurdersbelang.

Houd de afgesloten
verzekeringen eens tegen het
licht. Zitten er dubbele bij en
is het verzekerde bedrag hoog
genoeg?

dan uit met slimme melders. Dit zijn rookmelders,
Proef met 80 huurders

raam- en deurcontacten, bewegingssensoren

Ongeveer 80 huurders vanaf 70 jaar die in een

en een paniekknop waarmee in geval van nood

zelfstandige woning van ProWonen wonen hebben

via een app een mantelzorger, kinderen of buren

een informatiebrief over de proef ontvangen. Zij

geïnformeerd worden.

zijn daarna persoonlijk gebeld of zij geïnteresseerd
zijn in deelname aan de proef. We hoopten op iets

U hoeft geen contact op te nemen, iedereen

meer dan 30 deelnemers. Het zijn er bijna twee keer

die in aanmerking komt voor dit aanbod,

zoveel geworden! We verwachten daarom dat Lekker

krijgt vanzelf bericht.
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9

Praat er samen over
“Ga erover in gesprek met
uw buren”, is het advies

Judith ten

Hav
e,
wo

inhoud

ij ProWonen
ent b
sul
n
co
on

haar tips gegeven en wat bleek? Twee dagen later belde
ze ons blij op om te vertellen dat ze een leuk gesprek had
gehad met haar buren. De buurman kon inmiddels vrij goed

van Judith ten Have,

Nederlands en had aangeboden om een nieuwe schutting te

woonconsulent bij

plaatsen. De kosten zouden ze samen delen.”

ProWonen. “En wacht
daar niet te lang mee.
Een kleinigheidje kan
zomaar uitgroeien tot een
ruzie. En een vriendelijk
gesprek helpt meestal al. Vaak
hebben de buren niet eens door dat

Neem bij vragen contact op met Buurtbemiddeling
Buurtplein via telefoonnummer (0314) 37 30 36 of mail
naar buurtbemiddeling@buurtplein.nl. Op de website
www.buurtplein.nl vindt u meer informatie over
Buurtbemiddeling.

ze voor overlast zorgen.”
Schakel de hulp in van Buurtbemiddeling

Neem bij ernstige overlast contact op met ProWonen

“Komt u er samen niet uit en vindt u het lastig om een

“Is er sprake van ernstige overlast en komen buren er

gesprek met uw buren aan te gaan?

Daniëlle R
asp
e,
ge
k

Dan kunt contact opnemen met

“Een vriendelijk gesprek helpt meestal al. Vaak hebben
de buren niet eens door dat ze voor overlast zorgen.”

Prettig samen leven
met je buren

diator
d me
eer
c
i
lif
wa

Buurtbemiddeling’, vertelt
Daniëlle Raspe. Daniëlle is
een gekwalificeerd mediator

samen of met hulp van Buurtbemiddeling niet uit? Dan
kunnen huurders contact opnemen met ProWonen, vertelt
Judith. “ProWonen kan klachten in behandeling nemen over
bijvoorbeeld geluidsoverlast of stankoverlast. Kan ProWonen
de klacht niet behandelen, zoals bijvoorbeeld bij bedreiging

(MfN-registermediator)

of problemen in de openbare ruimte, dan verwijzen we door

en Projecteider

naar de politie of de gemeente.”

Buurtbemiddeling in
Berkelland, Bronckhorst

Het is belangrijk dat huurders nauwkeurig kunnen aangeven

en Oost Gelre. “Wij

waar zij last van hebben en op welk tijdstip. “Een dagboekje

gaan in gesprek met

kan daarvoor handig zijn. Dat helpt bij een gesprek en

beide buren en nodigen

in het uiterste geval als we een juridisch traject in gang

hen uit voor een gezamenlijk
gesprek. Buurtbemiddeling kan
als onafhankelijke, neutrale derde partij,
adviseren en helpen bij het aangaan van een gesprek waarin

willen zetten. Maar gelukkig lukt het vaak om nog samen
een oplossing te vinden. We maken dan met beide buren
afspraken. Of we schakelen hulp en begeleiding in van
bijvoorbeeld een buurtcoach of sociaal consulent.”

buren afspraken met elkaar maken, waar ze achter staan.
Kent u uw buren?

“Komt u er samen niet uit?
Neem dan contact op met
Buurtbemiddeling.”

We hebben bijna allemaal buren. En we wonen vaak dicht bij elkaar.

Maar ook kunt u bij ons advies vragen over hoe u het beste

Sinds corona zijn we meer thuis en horen en zien we elkaar nog

zelf met uw buren het gesprek aan kan gaan. Bewoners

meer dan in normale tijden. Soms komen daar mooie ontmoetingen

belde laatst een mevrouw. Ze vertelde dat de schutting

vinden dat soms lastig en dan geven wij handige tips. Zo

van, maar het gaat ook wel eens minder goed. Wat kunnen we er met

tussen haar tuin en die van de buren kapot was. De buren,

elkaar aan doen om het samen wonen zo prettig mogelijk te maken?

ze nog nooit gesproken. Ze durfde niet aan te bellen, uit angst

een buitenlands gezin, woonden er al drie jaar maar ze had

Maak kennis met uw buren. Als u weet wie er naast u woont,
knoopt u veel makkelijker een gesprekje aan. Bijvoorbeeld in
het geval van overlast, maar ook als de nood aan de man is
of als u om een praatje verlegen zit. En woont u er al langer
maar is het er nog niet van gekomen om kennis te maken?
Besef dan dat het nooit te laat is om kennis te maken! Uw
buren vinden het vast leuk als u aanbelt. Of stuur een gezellig
kaartje, bijvoorbeeld voor de feestdagen.

Kijk voor meer tips en adviezen ook
eens op www.problemenmetjeburen.nl

dat de buren haar niet zouden kunnen verstaan. We hebben
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De inkomensverklaring,
wel zo belangrijk
De woningcorporaties vinden het belangrijk dat de huurprijs van een woning passend is bij het inkomen van de

inhoud

MijnProWonen
in een nieuw jasje
Via het klantportaal MijnProWonen

MijnProWonen kunt u nog steeds uw

voor nodig. Via MijnProWonen vult u dan

regelt u 24 uur per dag en 7 dagen in

reparatieverzoeken indienen of wijzigen.

het formulier Zelf klussen en verbouwen

de week uw huurderszaken wanneer

Daarnaast kunt u kunt uw facturen

in. Wij zijn druk bezig om deze aanvraag

het u uitkomt. We hebben inmiddels

inzien, openstaande facturen direct via

voor u te vereenvoudigen. Waar u

alweer een tijdje geleden onze

iDEAL betalen, gegevens van u en uw

voorheen bij eenvoudige aanvragen nog

website www.prowonen.nl in een

woning terugvinden, de huur opzeggen,

even moest wachten op het bericht van

nieuw jasje gestoken en nu is ook het

overlast melden en een automatische

ProWonen, krijgt u in het vernieuwde

klantportaal aan de beurt.

incasso of toestemming voor uw klus

klantportaal via een aantal stappen

aanvragen.

direct al de informatie te zien die bij

woningzoekende. Dit betekent dat uw verzamelinkomen

Vanaf half januari 2021 ziet u

mede bepaalt op welke woningen u kunt reageren via

de vernieuwde omgeving van

Snel weten of u met uw klus

maken we met u een afspraak voor een

MijnProwonen

kunt starten

inspectie, maar in veel gevallen ontvangt

Achter de schermen zijn we al druk

U kunt uw woning en tuin zoveel

u zelfs direct al uw toestemmingsbrief.

bezig met het uiterlijk, de technische

mogelijk naar eigen smaak inrichten en

zaken en met het testen van het nieuwe

aanpassen. In sommige gevallen heeft u

klantportaal. Ook in het vernieuwde

hier eerst toestemming van ProWonen

Thuis in de Achterhoek. Dit noemen we passend toewijzen.

Wat is het verzamelinkomen?

De inkomensverklaring aanvragen

Het verzamelinkomen is het inkomen van u én dat van een

Bij een aanbieding van een huurwoning vraagt de

eventuele medewoningzoekende bij elkaar opgeteld. Dit

woningcorporatie u de meest recente inkomensverklaring aan

inkomen toont u aan met de inkomensverklaring van de

te leveren. Het aanvragen van een inkomensverklaring kan

Belastingdienst. De woningcorporatie gebruikt dit vervolgens

telefonisch via de BelastingTelefoon op nummer 0800 – 0543.

om te berekenen of u in aanmerking komt voor de woning

U hebt daarvoor wel uw burgerservicenummer bij de hand

waarop u hebt gereageerd.

nodig. De verklaring ontvangt u binnen een week per post.

Indexeren
Op de inkomensverklaring staan meestal inkomensgegevens

U kunt uw inkomensverklaring ook online downloaden met
uw DigiD op www.belastingdienst.nl.

uw klus past. Bij een aantal klussen

Van Elp is er voor u!
Niets is zo vervelend als een verstopping van het doucheputje of in het toilet.
Bij een verstopping probeert u eerst zelf met bijvoorbeeld een ontstoppingsmiddel
het probleem te verhelpen.
Heeft dit niet voldoende geholpen en bent u lid van het servicefonds, dan

over een vorig jaar, of misschien zelfs nog iets ouder. Dat

Verzamel uw gegevens op tijd

‘oude’ inkomen wordt vermenigvuldigd naar een inkomen

Wanneer u de inkomensverklaring per post laat opsturen kan

Van Elp. Bij spoedsituaties, zoals het enige toilet in huis dat verstopt is,

voor dit jaar om op het inkomen te komen waarmee u

dit een week duren. Wacht daarom niet op een (voorlopige)

kunt u ook in de weekenden met Van Elp bellen.

op het woningaanbod kunt reageren. Dit heet indexeren.

aanbieding om de documenten op te vragen. Wanneer

Dit indexeren hoeft u niet zelf te doen. Op de website van

u de juiste gegevens niet op tijd aanlevert, benadert de

Schoonmaak dakgoten

Thuis in de Achterhoek vragen wij u naar het jaartal van

woningcorporatie de volgende kandidaat. Dat zou zonde zijn.

Naast verstoppingen in de woning, is Van Elp er ook voor het

kunt u als huurder rechtstreeks contact opnemen met rioolontstopper

uw inkomensverklaring. Vervolgens wordt dit inkomen

schoonmaken van dakgoten die bijvoorbeeld vol met blad zitten. Op basis

automatisch geïndexeerd naar het huidige jaar. Dit

van klikmeldingen komt Van Elp de dakgoten schoonmaken. ProWonen

geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens

heeft voor een aantal woningen en wijken vaste afspraken gemaakt met

wanneer u ingelogd bent.
Het indexeren werkt zo:
• Inkomensgegevens over 2018 worden
vermenigvuldigd met 1,0613
• Inkomensgegevens over 2019 worden
vermenigvuldigd met 1,0268
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De inkomensverklaring van 2018 kunt u
alleen nog in 2020 gebruiken. In 2021 gebruikt
u de inkomensverklaring van 2019 of 2020.

Van Elp om de goten te reinigen. Dit gaat om woningen waarvoor een

moeten worden. Van Elp laat dan een paar dagen van te voren via een

Van Elp is te bereiken via

Oók met geen of een laag inkomen vraagt
u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aan!

kaartje in de bus weten wanneer zij de goten schoonmaken. De makkelijk

telefoonnummer (085) 047 90 81

hoogwerker nodig is omdat de dakgoten zo hoog zitten of om buurten
waar vanwege de vele bomen de dakgoten regelmatig schoongemaakt

te bereiken dakgoten, zoals bijvoorbeeld bij schuurtjes met een plat dak,
maakt u zelf bladvrij. De beste periode om de dakgoten van het blad te
verhelpen is januari/februari.

ProInfo

13

inhoud

Aandacht voor elkaar
Bij wie valt uw kaartje op de mat?

Filippine

Het coronavirus raakt ons
allemaal. In ons werk, onze
vrije tijd en het contact met
familie en vrienden. We
worden allemaal beperkt
in ons doen en laten.

De oplossing van
de woordzoeker
in ProInfo 37 was
APPARTEMENT
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Jan Scheper uit Ruurlo
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Onder de goede
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inzendingen verloten
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Bol.com t.w.v. € 20,-.
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Succes!

2

gaan winkelen, uit eten kunnen gaan

5

11

Juist in deze moeilijke periode is het
belangrijk om naar elkaar om te kijken.
Kijk wat u in uw omgeving voor anderen

of een verjaardag kunnen vieren met
alle vrienden en familie. De overheid is
daarom de campagne ‘Aandacht voor

kunt doen. Even een praatje maken,
een boodschap doen of een kerstkaartje
door de brievenbus. Laat anderen uit uw
omgeving weten dat u aan hen denkt.
Een kleine moeite, met grote betekenis
voor de ontvanger.
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wij een cadeaukaart van
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niet wanneer we weer zomaar kunnen

graag ondersteunen.
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4
12

voelen mensen zich sneller eenzaam.

Het virus is hardnekkig en we weten

elkaar gestart’ . Een campagne die we

Van harte gefeliciteerd!

5

de jongeren uit uw buurt. Let een beetje

2
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© denksport puzzelbladen

De winnaar is

1
2

9

Steun elkaar, ouderen of misschien juist
op elkaar. Zeker nu de dagen kort zijn,

Vul de goede antwoorden in. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling leest u in de gearceerde kolom de oplossing.

1

Kerstgroet

8
8

15

4

7
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Mail uw oplossing voor 1 februari 2021
Knip langs de stippelijn
de kaarten uit:

naar proinfo@prowonen.nl of schrijf
de oplossing op een gefrankeerde
briefkaart en stuur die naar:

Je mag me altijd bellen.

ProWonen

#aandachtvoorelkaar

Redactie ProInfo
Postbus 18
7270 AA Borculo

1 grond bij een huis

7 zware bepakking

2 ontmoeten

8 onderlinge verbinding

3 deel van een stad

9 geluiddoorlatend

4 een praatje maken

10 met elkaar

5 uitspreken

11 overwelfde deurtoegang

6 naastwonende
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Contactgegevens ProWonen
Online
Website: www.prowonen.nl
E-mail: contact@prowonen.nl
 @ProWonen
 WooncorporatieProWonen

inhoud

Bij wie valt uw
kaartje op de mat?
Knip de kaarten uit en laat mensen uit uw omgeving
weten dat u aan ze denkt.
#aandachtvoorelkaar

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

Hoe gaat het?

ProWonen

#aandachtvoorelkaar

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

