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Heeft u een  
recente  
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Om een woning toegewezen 
te krijgen heeft u onder 
andere de meest recente 
inkomensverklaring nodig. 
Vraag hem nu alvast op bij de 
Belastingdienst.
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NK Tegelwippen 2022  
Het tegelwipseizoen is weer begonnen: van 21 maart t/m 31 oktober 
wordt het NK Tegelwippen georganiseerd. Welke gemeente wipt 
de meeste tegels en vervangt ze door groen? Ruim 100 gemeenten 
hebben zich aangemeld, maar iedereen kan meedoen door tegels  
te wippen in z’n eigen tuin.

Wat wij doen
ProWonen doet er alles aan om de energierekening niet te 
veel te laten stijgen. Daarom verduurzamen we de huizen 
met de laagste energielabels zo snel mogelijk en leggen we 
onze focus op een goede isolatie van een woning. Want dat 
is van belang. Het goed isoleren en daarnaast het realiseren 
van andere energiebronnen zoals zonnepanelen. We zien 
hierin dan ook een flinke toename van het aantal aanvragen. 
Dit juichen we zeer toe. Doordat de druk op de markt groot 
is kan dit soms wel leiden tot langere wachttijden en duurt 
het wat langer tot wanneer de panelen geplaatst zijn. 
Daarnaast hebben we voor dit jaar besloten de woningen 
met de laagste energielabels geen huurverhoging te geven. 

Wat kunt u zelf doen om te besparen?
Heel veel huurders doen er al van alles aan om te besparen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld uw apparaten uitzetten wanneer u ze 
niet meer gebruikt. Op de achterkant van dit magazine vindt 
u via enkele filmpjes extra tips om thuis energie te besparen. 
De filmpjes zijn een samenwerking van verschillende 
Achterhoekse woningcorporaties en Agem Energieloket. 

Gematigde huurverhoging
ProWonen heeft al een aantal jaren achtereen gekozen 
voor een gematigde (inflatievolgende) huurverhoging. Voor 
dit jaar betekent dit een gemiddelde huurverhoging van 
1,75%. Daarnaast hebben we juist vanuit de betaalbaarheid 
besloten woningen met de laagste energielabels: E, F of G 
een huurverhoging van 0% te geven. 

Voorziet u problemen met het betalen van de huur? 
Wij weten dat een deel van onze huurders het moeilijker 
heeft dan ooit. We vinden het dan ook helemaal niet raar 
wanneer iemand contact met ons opneemt om te vertellen 
dat hij of zij de huur van deze maand niet kan betalen. Weet 
u niet hoe u deze maand kunt rondkomen? Schaamt u zich 
vooral niet en neem dan zo snel mogelijk contact met ons 
op. We zoeken dan samen naar een oplossing!

Hanke Struik
directeur bestuurder

Geslaagde
opening van
het Bundeling- 
park in
Ruurlo

Het was een geslaagd feestje in Ruurlo. Na jaren 
van slopen en bouwen is het Bundelingpark 
eindelijk klaar. Naast dit project, leest u hier nog 
meer over de projecten waar we mee bezig zijn. 

6

14
Er gebeurt op dit moment veel om ons 
heen. We kunnen ons leven van voor het 
coronavirus weer oppakken en elkaar 
weer live ontmoeten. Hoe ontzettend  
fijn is dat? 

Helemaal omdat ontmoeting in de Achterhoek een 
belangrijk deel van de Naobercultuur vormt. Tegelijkertijd 
worden we geconfronteerd met een oorlog in Europa, 
stijgende energieprijzen en hebben we nu te maken met een 
hoge inflatie. Dit betekent onder andere hoge gasprijzen. 
En energielasten vormen een substantieel onderdeel van de 
totale woonlasten. Een onderdeel waar wij als verhuurder 
en u als u huurder een belangrijke rol in spelen.  10

ProWonen  
2021  
in cijfers  
Met dit overzicht geven we u een  
kijkje in het huishoudboekje van 
ProWonen van 2021.  
Wat hebben we  
gedaan en hoe  
staan we er voor? 

4
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Het tegelwipseizoen is weer begonnen: van 21 maart t/m 31 oktober wordt het 

NK Tegelwippen georganiseerd. Welke gemeente wipt de meeste tegels en 

vervangt ze door groen? Ruim 100 gemeenten hebben zich aangemeld, maar 

iedereen kan meedoen door tegels te wippen in z’n eigen tuin. 

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange 
periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. We hebben veel stenen, tegels 
en asfalt gebruikt voor tuinen, parkeerplaatsen, wegen en stoepen. Al die 
stenen houden op een hete dag warmte vast en laten geen water door wanneer 
het regent. Dat regenwater kan het achterpad en uw schuur onder water zetten, 
het riool overbelasten of de kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen!

Liefst in de zon 

 Zonnehoed Kogeldistel Salie

Lekker in de schaduw

 Naaldvaren Hosta Leliegras

 Schoenlappersplant Geranium Sanguineum

Deze planten staat overal goed 

 Aster  Vrouwenmantel Steenbreek

       NK
    TEGELWIPPEN       NK
    TEGELWIPPEN

2022
Stap 1. Bepaal waar de tegels  
worden vervangen
Waar kan makkelijk een rijtje tegels worden 
vervangen? Of waar blijft regenwater vaak liggen?

Stap 2. Verwijder de tegels
Gebruik een spade om de tegels eruit te wippen.  
De eerste tegel is meestal het moeilijkst. De tegels 
kunt u weer opnieuw gebruiken. Wilt u ze niet 
meer hebben? Kijk op de website van uw gemeente 
waar u deze kunt laten.

Stap 3. Vervang het zand
Planten vinden zand niet fijn. Graaf daarom het  
gele zand af tot aan de zwarte aarde en vul het  
aan met tuinaarde. Het overtollige zand kunt u 
gebruiken om wat reliëf te maken in de tuin.

Stap 4. Planten
Kijk welke plant geschikt is om hier neer  
te zetten.

DOET U MEE?

We hebben beestjes nodig
Wist u dat 70% van wat u dagelijks eet bestuiving door 
insecten nodig heeft? Daarom hebben wij beestjes hard 
nodig. Geef ze daarom wat ze willen en vervang tegels voor 
groen!

Vervangt u tegels door gras, planten en bomen, dan wordt 
uw tuin klimaatbestendiger, koeler op warme dagen, 
behaaglijker voor insecten én veel mooier!

Geen groene vingers? Geen nood!
Ook als u geen groene vingers heeft kunt u toch heel goed 
tegels vervangen. Haal bijvoorbeeld een rijtje tegels langs de 
schutting eruit en leg hier grind, houtsnippers, boomschors 
of schelpen. Als u er worteldoek onder legt, voorkomt u dat 
er onkruid groeit. U kunt ook tegels vervangen door gras of 
kunstgras. Beide zijn goed water doorlatend en echt gras 
werkt ook nog eens verkoelend.

Help! Het achterpad staat blank!
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Onze projecten
Nieuwbouw 25 levensloopgeschikte woningen 
en 13 eengezinswoningen in Zelhem

De eerste fase van de sloop in de Oranjewijk in Zelhem is voorbij. De tweede 
fase van de sloop staat gepland voor dit najaar. De gemeente (welstand) 
heeft de nieuwbouwplannen goedgekeurd. Hiermee staat vast dat er 13 
eengezinswoningen en 25 nultreden woningen worden teruggebouwd. 

Heeft u belangstelling voor dit project?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit project? Dat kan! Vul uw 
gegevens in op de belangstellendenlijst en wij informeren u via e-mail  
over de voortgang van dit nieuwbouwplan. U vindt de belangstellendenlijst  
op www.prowonen.nl/projecten.

Wat wordt er 
teruggebouwd?

•  25 nultreden woningen €633,- (prijspeil 
2021). Dit zijn woningen met alle 
voorzieningen op de begane grond en één 
slaapkamer op de verdieping. Ze worden 
gebouwd in blokjes van vijf woningen.

•  13 eengezinswoningen € 678,65 
(prijspeil 2021). Dit zijn woningen met 
een woonkamer en keuken op de begane 
grond, twee slaapkamers op de 1ste 
verdieping en een slaapkamer op zolder. 
Deze woningen worden in twee blokken 
van vijf en één blok van drie gebouwd.

Eindelijk weer een warme 
sleuteluitgifte!

In Eibergen zijn op 17 maart de sleutels overhandigd aan de 
bewoners van de zeven nieuwe woningen aan de Klaashofweg. 
“Eindelijk hebben we weer op een fijne, warme manier de 
sleutels kunnen uitgeven. Waar we de afgelopen twee jaar nog 
serieus afstand moesten houden, hebben we nu de heel grote 
sleutel vooral symbolisch kunnen inzetten.” Aldus Hanke Struik, 
directeur-bestuurder van ProWonen.

Renovatie voor 51 huishoudens in Eibergen

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 Bundelingpark is geopend!

Half mei werd het Bundelingpark in Ruurlo geopend.  
Een prachtig woonpark voor mensen die nu of in de 
toekomst zorg nodig hebben. De officiële opening 
vond plaats op een centraal punt, vlak voor de ont-
moetingsruimte en werd verricht door vijf betrokken 
partijen: Sensire, ProWonen, gemeente en een bewoner 
van de Schoven en een bewoner van de nieuwe gelijk-
vloerse woningen. Het was al met al een geslaagde 
feestelijke dag!

Extra feest 
in Zelhem 
Aan de Piersonstraat in Zelhem zijn de sleutels 
uitgereikt aan de nieuwe bewoners van acht 
gelijkvloerse woningen. Daarmee is Zelhem 
een mooi stukje woonwijk rijker.

Feestelijke sleuteluitgifte
Het was een drukbezocht feestje op 6 april. 
Naast de nieuwe bewoners waren ook 
omwonenden en andere betrokkenen aanwezig 
om de toespraak van projectleider Roy Meurs 
van ProWonen en wethouder Evert Blaauw van 
de gemeente Bronckhorst bij te wonen.
 
Extra nieuwe buren
De bewoners van de 13 nieuwe woningen 
aan de Hummeloseweg zaten in een ander 
schuitje. Zij hebben ruim een jaar geleden 
de sleutel ontvangen van hun nieuwe 
woning. Helaas konden we toen vanwege de 
coronamaatregelen geen feestje organiseren. 
Daarom was dit feestje nu ook een beetje hun 
feest en konden ze meteen de extra nieuwe 
buren leren kennen.

Op de foto houden de heer en mevrouw Bussink  
samen met Hanke Struik de grote sleutel vast.

Sleuteluitgifte door wethouder Evert Blaauw 
 aan mevrouw Elsman-Adelerhof.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de renovatie van maar liefst 51 woningen in de 
Vogelenbuurt van Eibergen. Bij deze renovatie van woningen aan de Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat, 
Paalhaarsstraat en de Waakgaardenstraat zal het accent op de verduurzaming komen te liggen. Ook bij dit project is  
een bewonerscommissie betrokken en is het eerste gesprek met hen inmiddels gevoerd.
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Denkt u al 
na over de 
toekomst?

Ze weten alleen niet hoe ze dit precies 
aan moeten pakken, en een verhuizing 
voelt als veel gedoe. Tegelijkertijd zijn 
er gezinnen of starters die graag naar 
die eengezinswoning zouden willen 
doorstromen. Als oudere mensen 
ondersteund worden bij hun eventuele 
verhuisvraag, kan dit tegelijkertijd 
leiden tot meer beschikbare woningen 
voor starters of gezinnen. 

De verhuiscoach denkt met u mee! 
Om deze mensen te ondersteunen 
bij hun verhuisvraag naar een 
kleinere woning of het nadenken 
over toekomstbestendig wonen, is 
de Provincie Gelderland met een 
project gestart. Binnen dit project kan 
er gebruik gemaakt worden van de 
ondersteuning van een verhuiscoach. 
Een verhuiscoach zorgt voor betere 
afstemming tussen mensen in een 
ruime sociale huurwoning die willen 
verhuizen en de voor hen beschikbare 

woningen. Dat doen ze vanuit 
persoonlijk contact (email, telefoon, 
gesprek). Afhankelijk van de wensen 
en behoefte bieden de verhuiscoaches 
advies en ondersteuning op maat.
 
Er zijn enkele voorwaarden
Niet iedereen kan zomaar gebruik 
maken van de verhuiscoach. De 
verhuiscoach is speciaal bedoeld voor 
huurders van een sociale huurwoning 
in de provincie Gelderland. De 
woning is minimaal 65m2 groot en 
heeft minstens drie slaapkamers. 
Daarnaast moet tenminste één 
iemand van het huishouden 
ouder zijn dan 55 jaar. Als u aan 
deze voorwaarden voldoet kunt u 
contact opnemen met één van de 
verhuiscoaches van de Provincie 
Gelderland. Zie voor meer informatie 
en de contactgegevens https://www.
gelderland.nl/themas/actieplan-
wonen/actie-10. 

 

Misschien heeft u wel eens nagedacht over de toekomst en hoe u prettig kunt wonen als u 
ouder wordt, maar weet u niet waar u moet beginnen. Dit is iets waar andere mensen ook 
tegenaan lopen. Zij wonen bijvoorbeeld nu nog in een eengezinswoning, maar willen in de 
toekomst graag gelijkvloers, kleiner of dichterbij voorzieningen wonen. 

Misschien komt u in aanmerking 
voor een verhuisvergoeding
Naast de verhuiscoach is er een 
verhuisvergoeding beschikbaar 
voor huurders die met steun van de 
verhuiscoaches doorstromen van een 
ruime sociale huurwoning naar een 
beter passende huurwoning. Het gaat 
dan om een eenmalige vergoeding 
van € 2.000,- als tegemoetkoming in 
de verhuiskosten (opleveren huidige 
woning, inhuur verhuizer, verf, nieuwe 
gordijnen, etc.). Zo wordt de financiële 
drempel om te verhuizen kleiner. 

Meer informatie over de 
verhuisvergoeding en voorwaarden  
is te vinden op: 
https://www.gelderland.nl/subsidies/
verhuisvergoeding-huurwoning

!

Gemakkelijk de huur opzeggen via het klantportaal 
Log in op MijnProWonen.nl. Hier kunt u de huur van uw 
woning of garage op elk gewenst moment opzeggen. De 
opzegtermijn is een maand.  
 
Inspectie en oplevering 
Nadat wij uw opzegging hebben ontvangen plannen 
we twee afspraken met u in. Een verhuismedewerker 
komt bij de eerste afspraak bij u langs om de woning 
te inspecteren en samen met u af te stemmen wat er 
moet gebeuren om de woning goed op te leveren. Deze 
eerste afspraak vindt binnen enkele werkdagen nadat wij 
uw opzegging hebben ontvangen plaats. Bij de tweede 
afspraak komt de verhuismedewerker weer bij u langs 
om te controleren of de woning is opgeleverd zoals is 
afgesproken. Vervolgens levert u de sleutels in. 

Scheiding
Gaat u allebei verhuizen? Zeg dan allebei de huur op. 
Blijft één van u in de woning wonen, dan zegt degene 
die vertrekt de huur op. Anders blijft degene die vertrekt 
mede aansprakelijk voor de woning en de kosten.  
We noemen dit een eenzijdige huuropzegging. De 
ander geeft aan dat hij of zij in de woning achterblijft.  
De huurovereenkomst gaat dan over op degene die  
blijft wonen.

De huur opzeggen na overlijden
Wanneer uw partner komt te overlijden en u staat  
beide op het huurcontract, belt u ons dan. Deze 
informatie krijgen we namelijk niet door van de 
gemeente. We helpen u graag verder en passen  
de gegevens in ons systeem aan.

Wist u dat u bij ProWonen élke dag van de  
maand de huur op kunt zeggen? U hoeft 
hiermee dus niet te wachten tot de eerste  
of de laatste dag van de maand. 

Verhuizen 
doet u zo!

WINACTIE!  

Bij een verhuizing komt een hoop kijken. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Dan biedt het boek 
‘Zo verhuis je slim’ misschien uitkomst. Hét werkboek voor een soepele verhuizing, geschreven 
door professional organizers. Het 56 pagina tellende boek staat vol handige informatie, checklists 
& tips. Ook is er ruimte voor planning, budgettering en eigen notities. U kunt het boek bestellen via 
www.labyrint-organizing.nl.  
 
Wij mogen één exemplaar verloten. Stuur voor 1 september een e-mail met als  
onderwerp ‘Zo verhuis je slim’ en uw adresgegevens naar proinfo@prowonen.nl.  
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28 miljoen onderhoud

7 miljoen nieuwbouw

6 miljoen rente

5 miljoen verhuurdersheffi ng en belastingen

6 miljoen aankoop woningen

11 miljoen afl ossingen leningen

14 miljoen organisatiekosten

HUREN

KASBOEK

WE WERKEN SAMEN!

De gemiddelde 
huurprijs voor 
een woning is 

€ 543,-

Huurverhoging 
woningen 
per 1 juli

0%

Gemiddeld 
reageren

mensen op 
een woning.

183 

De gemiddelde 
zoektijd naar 
een woning is 

0,9
jaar

DUURZAAMHEID

88,4%
Van de woningen 
heeft een groen

energielabel

We hebben op

243
woningen 

zonnepanelen 
gelegd.

Geldstroom  uit:Geldstroom  in:HUISHOUDBOEKJE 
PROWONEN 2021

Er is 

1
woning 

ontruimd.

In totaal 
hebben we 

€ 68.024,-
uitgegeven aan 
leefbaarheid.

woningen kregen 
groot onderhoud

nieuwe woningen 
werden er gebouwd 

28

douches, keukens 
en toiletten werden 

vernieuwd

226

nieuwe cv-ketels 
geplaatst

283

woningen 
geschilderd

reparatie-
verzoeken

VASTGOED

VERHURINGEN

32 woningen voor statushouders

32 woningen voor urgenten

565

BEZIT

7.497 huurwoningen

490 zorgwoningen

40 objecten maatschappelijk vastgoed

21 objecten bedrijfsonroerend goed

584 garages

330

1.060 11.159

54 miljoen huurinkomsten en vergoedingen

3 miljoen verkoopontvangsten woningen en grond

25 miljoen nieuwe leningen
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Stap voor stap uw zaak  
volgen via MijnProWonen

Waarom krijg ik een mail van ProWonen  
dat er iets gewijzigd is in mijn zaak?
U krijgt bij een wijziging in uw zaak een e-mail van ons  
dat er iets gewijzigd is met daarbij het verzoek om in te  
loggen en zo nodig actie te ondernemen. Er kunnen een  
aantal wijzigingen zijn, waaronder:
• De zaak is overgegaan naar een andere status 

Er is bijvoorbeeld een brief verzonden aan u,  
deze plaatsen wij ook bij uw aanvraag. 

• Er staat een bericht voor u klaar van de behandelaar 
De medewerker heeft u een bericht gestuurd  
met een reactie of een aanvullende vraag.

Waar kan ik de lopende zaak vinden?
Als u inlogt op uw persoonlijke pagina op mijn.
prowonen.nl, dan ziet u bij “Zelf online regelen”  
de lopende zaak staan. 

Bericht lezen en een reactie sturen  
bij een lopende zaak
Het bericht dat aan u gestuurd is door de mede-
werker die uw zaak in behandeling heeft, leest u 
in de zaak. U kunt hier vervolgens op reageren. De 
medewerker ontvangt uw bericht en gaat ermee 
aan de slag.

Wilt u iets betekenen voor andere huurders? Wilt u met 
professionals van de wooncorporatie en van de gemeente 
aan tafel zitten om het beleid voor de komende jaren te 
bepalen? Wilt u hen advies geven op het gebied van wonen, 
woonomgeving, duurzaamheid of betaalbaarheid? Wilt u 
bewoners van sloopwoningen bijstaan, of bewoners  
waarvan de woning groot onderhoud krijgt adviseren? 
Neem dan snel contact op. Wij nodigen u dan uit voor  
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Wat heeft u in huis en wat krijgt u ervoor terug?
U kunt goed met een computer werken en u kunt beleidsstuk-
ken lezen. U bent bereid om te leren en u wilt ongeveer 10 uur 
per week investeren in een heel boeiende en sociale functie. 
Hiervoor in de plaats krijgt u een heel boeiende en sociale 
functie die veel voldoening en waardering met zich mee-
brengt. Samen kunnen we heel wat bereiken voor huurders 
en hun woonomgeving!

Beltrum, Rekken, Rietmolen en Noordijk
Op dit moment komen de bestuursleden uit Eibergen en Nee-
de. De Naobers komt ook op voor de huurders in Beltrum, 
Rekken, Rietmolen en Noordijk. Maar dan moeten wij wel 
goed op de hoogte zijn van wat er in die dorpen leeft. Daar 
kunnen we nog wel hulp bij gebruiken, het liefst van mensen 
die daar wonen. Het liefst natuurlijk om een bestuursfunctie 

op zich te nemen, maar ook om in een commissie te zitten of 
om oren en ogen voor die dorpen te zijn. Helpt u mee?

Met vriendelijke groet namens de  
Huurdersvereniging De Naobers

1

1

2

Heeft u een “Zaak” ingediend via het klantportaal MijnProWonen, zoals bijvoorbeeld een Contactverzoek, 
een aanvraag voor een automatische incasso of een Wonen naar Wens aanvraag voor een verandering in of 
aan de woning? Dan wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van deze zaak.

2

Help mee,  
huurders  
verdienen het!

Wilt u ook digitaal contact met uw huurdersvereniging?
De huurdersverenigingen willen graag hun leden digitaal informeren. Hiervoor hebben zij het emailadres van hun leden nodig. 
Alle leden van de huurdersverenigingen hebben in april een brief of mail ontvangen. Hierin is toestemming gevraagd het email-
adres te delen met de betreffende huurdersvereniging. We hebben hierop een groot aantal reacties mogen ontvangen, waarvoor 
we u hartelijk willen bedanken! Nog niet alle huurders hebben op dit verzoek gereageerd. Heeft u dit nog niet gedaan?  
Dan vragen wij u dit alsnog te doen. Dit kan ook via de website www.prowonen.nl/hv.

Van links naar rechts: Frits Jansink (secretaris), Nardy Cupers (voorzitter),  

en Henk Swerink (penningmeester) 

Ook huurders in Beltrum, Rekken, 
Rietmolen en Noordijk verdienen 
een goede vertegenwoordiging!”
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De winnaar van deze puzzel 
is Miny Huinink uit 

Lichtenvoorde
Van harte gefeliciteerd!

Kruis-
woord- 
puzzel

©
 d

en
ks

po
rt

 p
uz

ze
lb

la
de

n

 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  
11  12   13  14

15 16  17 18 19  20 21

22  23  24  25

26   27   28

   29 30 31    
32  33 34  35  36 37  38

39 40 41  42  43 44

45  46 47   48  49

  50   
51 52 53  54   55  56 57

58 59  60 61  62 63

 64  65 66  67  

 68   69   70  
71 72     73 74

75  76 77  78  79

80 81  82 83  84 85

 86   87  

 88  89  90  

horizontaal
1 5 8 12
13 15 17 20 22 23
bloem 24 25 26 28 29
33 35 36 39
42 43 45 46 48
49 50 51 54 55 -
pact disc 56 58 60 62 -
sel 64 65 67 69 71 -
taal) 73 75 76 78 79 80
82 84 86 87 88
89 90

verticaal
2 3 4 5 6
7 8 9 10 -
woord 11 14 16 18 19 21 -
laag 27 30 31 32 33 -
fende 34 36 37 38
40 41 43 44 47
48 52 53 56 57 59 -
tieke partij 60 61 63 65 66 -
zoeken 68 70 71 72
73 74 77 78 81 83 85

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

oplossingsbalk.

47 81 10 74 58 13 36 29 18 68 23 57 78 87 49

 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  
11  12   13  14

15 16  17 18 19  20 21

22  23  24  25

26   27   28

   29 30 31    
32  33 34  35  36 37  38

39 40 41  42  43 44

45  46 47   48  49

  50   
51 52 53  54   55  56 57

58 59  60 61  62 63

 64  65 66  67  

 68   69   70  
71 72     73 74

75  76 77  78  79

80 81  82 83  84 85

 86   87  

 88  89  90  

horizontaal
1 5 8 12
13 15 17 20 22 23
bloem 24 25 26 28 29
33 35 36 39
42 43 45 46 48
49 50 51 54 55 -
pact disc 56 58 60 62 -
sel 64 65 67 69 71 -
taal) 73 75 76 78 79 80
82 84 86 87 88
89 90

verticaal
2 3 4 5 6
7 8 9 10 -
woord 11 14 16 18 19 21 -
laag 27 30 31 32 33 -
fende 34 36 37 38
40 41 43 44 47
48 52 53 56 57 59 -
tieke partij 60 61 63 65 66 -
zoeken 68 70 71 72
73 74 77 78 81 83 85

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

oplossingsbalk.

47 81 10 74 58 13 36 29 18 68 23 57 78 87 49

 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  
11  12   13  14

15 16  17 18 19  20 21

22  23  24  25

26   27   28

   29 30 31    
32  33 34  35  36 37  38

39 40 41  42  43 44

45  46 47   48  49

  50   
51 52 53  54   55  56 57

58 59  60 61  62 63

 64  65 66  67  

 68   69   70  
71 72     73 74

75  76 77  78  79

80 81  82 83  84 85

 86   87  

 88  89  90  

horizontaal
1 5 8 12
13 15 17 20 22 23
bloem 24 25 26 28 29
33 35 36 39
42 43 45 46 48
49 50 51 54 55 -
pact disc 56 58 60 62 -
sel 64 65 67 69 71 -
taal) 73 75 76 78 79 80
82 84 86 87 88
89 90

verticaal
2 3 4 5 6
7 8 9 10 -
woord 11 14 16 18 19 21 -
laag 27 30 31 32 33 -
fende 34 36 37 38
40 41 43 44 47
48 52 53 56 57 59 -
tieke partij 60 61 63 65 66 -
zoeken 68 70 71 72
73 74 77 78 81 83 85

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

oplossingsbalk.

47 81 10 74 58 13 36 29 18 68 23 57 78 87 49

Mail uw oplossing voor 1 september 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

Wat is een inkomensverklaring?
Een inkomensverklaring is een officieel document van de 
Belastingdienst waarin uw verzamelinkomen staat. Zonder 
een geldige inkomensverklaring kan de corporatie u geen 
woning toewijzen.

Waarom deze regel?
De overheid stelt eisen aan woningcorporaties bij de 
woonruimteverdeling. Zonder de verklaring(en) is de 
corporatie niet in staat te beoordelen of de huurprijs van die 
betreffende woning past bij uw inkomen.

Zo vraagt u hem aan 
U vraagt de inkomensverklaring op via de Belastingtelefoon 
op (0800) 0543. Het duurt gemiddeld vijf werkdagen 
voordat u de verklaring per post heeft ontvangen. U 
kunt uw inkomensverklaring ook zelf downloaden met 
uw DigiD via www.belastingdienst.nl. Ook uw eventuele 
partner of medewoningzoekende(n) hebben een geldige 
inkomensverklaring nodig.

Heeft u een recente  
inkomensverklaring? 
Wilt u gaan reageren op een woning  
via www.thuisindeachterhoek.nl? 

Om een woning toegewezen te krijgen heeft u onder 
andere de meest recente inkomensverklaring nodig. 
Vraag hem nu alvast op bij de Belastingdienst.

Voor de meeste mensen is het vanaf deze zomer mogelijk 
om de inkomensverklaring van 2021 op te vragen. Kunt 
u geen inkomensverklaring van 2021 aanvragen? Dan 
kunt u voorlopig nog de inkomensverklaring van 2020 
gebruiken. Dat is dan de meest recente verklaring. 

Het jaarverslag van 2021 
Voor de verdeling van de sociale huurwoningen  
in de Achterhoek werken ProWonen, Sité, Wonion,  
De Woonplaats en Plavei samen. Het afgelopen jaar 
hebben zij samen ruim 4000 mensen blij gemaakt 
met een nieuwe huurwoning in de Achterhoek. 
Tegelijkertijd zien zij de druk op de woningmarkt 
toenemen. In 2021 is namelijk het aantal 
woningzoekenden opnieuw gestegen. De corporaties 
spannen zich gezamenlijk in om deze druk op de 
woningmarkt te verlichten. Bent u benieuwd naar 
de exacte cijfers van Thuis in de Achterhoek? In het 
jaarverslag vindt u alle cijfers en bijzonderheden over 
de verhuringen in 2021 overzichtelijk weergegeven. 
Kijk u hiervoor op www.thuisindeachterhoek.nl. 

Wilt u reageren op het woningaanbod  
of maakt u gebruik van tipberichten? 
Houd er dan rekening mee dat u hier alleen 
nog gebruik van kunt maken wanneer u 
inkomensgegevens van 2020 of (later dit jaar) van  
2021 gebruikt. Oudere inkomensgegevens worden  
niet meer geaccepteerd. U kunt uw inkomensgegevens 
aanpassen door op ‘Mijn gegevens’ te klikken  
wanneer u bent ingelogd.

Breng de letters uit de 
genummerde vakjes over naar de 
gelijkgenummerde vakjes van de 
oplossingsbalk.

Onder de goede  

inzendingen verloten  

wij een cadeaukaart van  

Huis & Tuin t.w.v. € 25 

Succes!

De oplossing van  

de Zweedse puzzel  

uit ProInfo nr. 41 was: 

Huurdersvereniging
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ProWonen heeft samen met een aantal Achterhoekse woningcorporaties en Agem 
Energieloket video’s gemaakt om u te informeren hoe u energie kunt besparen. 
Naast onze gezamenlijke opgave om de Achterhoek te verduurzamen, geven we nu 
ook op beeld tips hoe u uw woonlasten kunt verlagen. 
 
Scan met de camera van uw telefoon de QR-code om de video’s te bekijken  

Video’s voor  
energiebesparing!

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. 
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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.

Besparen door kleine  
aanpassingen in gedrag: 

Slim omgaan  
met apparaten:

Energie besparen door  
kleine maatregelen:

Eenmalige energietoeslag
Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen huishoudens met een  
laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft daarom besloten om een eenmalige energie- 
toeslag van € 800,- voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen.  
Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor deze toeslag. 
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