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Directeur aan het woord

Colofon

Inhoud

Zoals u wellicht heeft vernomen 

is onlangs de nieuwe WoningWet 

aangenomen. Hierin staat wat 

woningcorporaties wel en niet mogen  

en wie daar toezicht op houdt. Deze 

nieuwe wet wordt per 1 juli 2015 van 

kracht. Bij Het Gooi en Omstreken 

voldoen we al grotendeels aan de 

nieuwe kaders. Dat blijkt ook uit het 

visitatierapport dat begin dit jaar is 

gepubliceerd. Het Gooi en Omstreken 

wordt daarin omschreven als “een gedreven maatschappelijke 

organisatie die veel waarde hecht aan haar kerntaak en leeft naar  

de normen en waarden die daarbij horen”. Meer over het 

visitatieonderzoek en onze projecten leest u in dit bewonersmagazine. 

Ook vindt u hierin tips voor activiteiten in de regio en interviews met 

huurders van Het Gooi en Omstreken. Ik wens u veel leesplezier!

Jos Flemminks Smid, directeur- bestuurder

Magazine Gewoon goed wonen is een uitgave van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken. • Nummer 1, voorjaar 2015, 6e jaargang. 
Oplage 7.700. • Redactie: Birthe Dijkman, Iris Pothoff, Paul Bakker, Petra van den Bogaard, Olga Seppen, Evert van de Bovenkamp, Vincent Theebe, 
Bert Froom, Brian Nietveld. • Tekst: BADE creatieve communicatie, Baarn. • Fotografie: Wiep van Apeldoorn, Mariska Wijmans, Het Gooi en 
Omstreken • Vormgeving en drukwerk: BADE.NL • Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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Jaan (86) en Dora (85) Tollens-Maaten wonen sinds 
november 2014 in woontoren ‘De IJsvogel’ aan de 

Kerkelandenlaan in Hilversum. ‘De verhuizing was niet 
onze keuze, maar nu alle heisa achter de rug is, zijn we 
dik tevreden’, vertelt Jan. Wat is er precies gebeurd? ‘Vijf 
jaar geleden hebben mijn vrouw en ik ons huurhuis, waar 
we 21 jaar met veel plezier hebben gewoond, verruild 
voor een aanleunwoning in Flat Kerkelanden. We waren 
(en zijn) allebei nog steeds topfit. Maar ja, als je eenmaal 
de tachtig passeert, kan er toch van alles gebeuren. Wij 
vonden het een geruststellend idee dat we bij tegenslag 

zouden kunnen terugvallen op de 
zorg, hulp en ondersteuning 

van HilverZorg. Helaas liep 
het anders. Begin 2014 

kregen we te horen dat 
wij en een aantal andere 
hoogbejaarde bewoners 
vanwege de verbouwing 
van Flat Kerkelanden 

moesten verhuizen. 
Het bericht sloeg in als 

een bom, dit had niemand 

verwacht. Gelukkig hebben 
HilverZorg en Het Gooi 
en Omstreken het in 
nauw overleg met de 
bewonerscommissie 
goed en coulant  
opgelost. En wij zijn 
er niet slechter van 
geworden. Integen-
deel, de verhuizing 
naar ‘De IJsvogel’ heeft 
ons méér woning en méér 
wooncomfort opgeleverd.  
Vanuit ons appartement op de vierde etage hebben  
we een fraai uitzicht op kerkcentrum ‘De Waaier’  
(Emmauskerk) en de verkeersrotonde. De woonkamer  
is bovendien ruimer dan het pijpenlaatje in Flat  
Kerkelanden, waardoor onze meubels veel beter tot  
hun recht komen.  
En nóg een pluspunt: we hebben een mooi balkon  
op het noordoosten. Die ligging is voor ons gunstig,  
want Dora is extreem gevoelig voor zonlicht.  
Kortom, eind goed, al goed!’  ■

Ons nieuwe geluk

Eind goed, al goed
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Tips & trucs

????lentezomer
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1e prijs  Mw. W. van Opstal, Schoolstraat 118
2e prijs   Dhr N.W. de Wit en Mw A. de Wit-Bakker,  

K. Onnesweg 72-15
3e prijs  Dhr A.S.O. Staghouwer, Zuidereinde 121

Allemaal van harte gefeliciteerd! Betaalt  
u nog niet automatisch? Het bespaart u  
op zijn minst tijd en moeite en u vergeet 
nooit meer om de huur te betalen.  
Eén telefoontje naar (035) 672 66 99 en  
we maken het voor u in orde.

De winnaars van het eerste 
half jaar 2015 zijn:

Winnaars 
incassoloterij

Iedereen die via automatische incasso betaalt neemt deel aan onze incassoloterij. Daarbij maakt u ieder half jaar kans op een prijs van:

€ 50 € 25 
of € 15

2 Vocht, schimmel of 
nicotineplekken

Ramen met dubbel glas hebben meestal een speciaal ventilatie-

rooster. Vrijwel alle nieuwbouwwoningen zijn daarnaast voorzien  

van een mechanisch ventilatiesysteem.  

Om goed (en continu) te ventileren, is het van belang dit systeem 

nooit uit te zetten en ventilatieroosters altijd open te houden.  

Daarnaast kunt u letten op de volgende zaken: 

•   Ventileer extra als u kookt, doucht of als er veel mensen in huis zijn.

•   Verminder vocht in huis door te koken met de deksel op de pan,  

de was buiten te drogen en vloeren na het dweilen direct te drogen.

•   Ventileer ook bij vochtig weer – buitenlucht is vaak schoner en  

droger dan de lucht in huis. 

•   Ventileer ook de kruipruimte, zodat schadelijke stoffen en vocht zich 

daar minder kunnen ophopen om vervolgens in uw woning terecht 

te komen.

•   Bij oudere woningen is het verstandig regelmatig een raam open 

te zetten.

In 7 stappen 
je eigen 
kruidentuin!

Stap 1: Welke kruiden  
wil je verbouwen?
Keuze genoeg: munt, oregano, basilicum,  

koriander, salie, tijm, rozemarijn, peterselie...

Stap 2: Kies een groeizame plek 
Om je kruiden snel te laten groeien, zijn de volgende  

punten belangrijk:

•  Zes tot acht uur zonlicht per dag.

•  Geen bomen of struiken in de buurt.

•  Dicht bij het huis.

•  Een plek waar geen water blijft staan na een regenbui.

Stap 3: Bouw je kruidenbak
Je kunt je eigen kruidenbak maken maar ze zijn ook verkrijgbaar  

bij verschillende tuincentra. 

Stap 4: Vul de bak met potgrond
Zet de bak op de plek die je bij stap 2 hebt uitgekozen.  

Vul de bak met potgrond. Plaats hierover een raster zodat je  

de kruiden kunt scheiden.

Stap 5: Verdeel de zaden
Prik met je vinger op de juiste afstand een gaatje. Zaai per gaatje 

een (of een paar) zaadjes en druk het weer dicht. Nu nog wat water 

geven en klaar. Let op dat de aarde vochtig blijft, anders ontkiemen 

de zaadjes niet. 

Stap 6: Verzorg je planten 
Dit is heel eenvoudig. Als de zaadjes opkomen, zorg je dat er precies 

zoveel plantjes groeien als jij in je vak wilt. Te veel opgekomen zaadjes 

haal je weg. Houd de aarde vochtig en kijk regelmatig hoe je plantjes 

groeien. Zie je wat onkruid? Haal dat dan meteen weg. 

Stap 7: Zaaien en oogsten
Gebruik je kruiden zoveel en zo vaak mogelijk!  

Is een vak leeg? Zaai je het meteen opnieuw in.  

Zo heb je altijd verse kruiden.

1

Wilt u vocht- of nicotineplekken overschilderen? Behandel ze dan  

eerst vóór met renovatieverf. Dit is een speciaal soort ‘grondverf’  

die ervoor zorgt dat ze, na het schilderwerk, niet meer terugkomen.  

Bij schimmel maakt u gebruik van schimmelvreter, waarna u de  

muur goed schoonmaakt met water. Tip: controleer of de ventilatie  

in de ruimte voldoende is. Zo kunt u nieuwe plekken voorkomen.

Tips om te ventileren

Handige tips
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Het nieuwbouwplan voor De Balken bestaat uit een aantal onderdelen. 

Naast de vernieuwing van het winkelcentrum, waarin bestaande 

winkels en restaurants terugkeren, worden bovenop het centrum  

30 huurappartementen gebouwd, verdeeld over 3 verdiepingen.  

Zij worden straks verhuurd in de sociale sector, met als doelgroep 

zowel jongeren als ouderen. Projectleider Sander Koekoek van Het 

Gooi en Omstreken: ‘De appartementen zijn energiezuinig, van alle 

gemakken voorzien en zeer ruim: 24 hebben een oppervlakte van zo’n 

80m2, de overige 6 zijn zo’n 53m2. Ze zijn toegankelijk via een overdekte 

binnengalerij, er is een lift aanwezig en, goed om te weten voor de 

toekomstige bewoners, er is naast de voordeur van de appartementen 

een opstelplek voor een scootmobiel. De huur zal gemiddeld circa  

€ 600,- bedragen (exclusief servicekosten). En ook nog belangrijk om 

te vertellen: het ontwerp van het nieuwe complex sluit naadloos aan 

bij het naastgelegen appartementengebouw aan het Wethouder 

Schönepad, waarin wijkcentrum ‘de Malbak’ gevestigd is.’ 

Planning

Het nieuwe winkelcentrum De Balken wordt een aanwinst voor de 

ondernemers en bewoners in de Bijvanck in Blaricum. Het duurt echter 

nog even voordat het project klaar is. Als alles volgens planning 

verloopt, wordt de nieuwbouw begin 2016 opgeleverd. Reageren op 

de nieuwe huurappartementen is nu nog niet mogelijk.  

Wel kunt u zich alvast aanmelden als woningzoekende bij WoningNet. 

Wilt u de voortgang volgen?  

Kijk dan regelmatig op www.gooienom.nl > nieuwbouw.  ■

Jaren is erover gepraat en nu is het dan toch echt zover: de nieuwbouw van winkelcentrum De Balken in de Bijvanck in 
Blaricum. Met het afschieten van een confettikanon is de bouw op maandag 2 maart feestelijk gestart. Het nieuwe  
winkelcentrum, inclusief 30 sociale huurappartementen, is naar verwachting begin 2016 klaar. Noordersluis Bouwgroep BV 
voert het project uit. Het Gooi en Omstreken is eigenaar van de appartementen. 

Nieuwbouw 
winkelcentrum  
De Balken in Blaricum 
van start

Projecten in beeld
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Het besluit om de IJsvogel en de Aalscholver te voorzien van een 

tweede lift, vloeit voort uit een enquête onder de bewoners, vertelt 

projectleider Martin Groot Kormelinck. ‘Voor 2015 stond bij ons 

grootonderhoud aan de liften van beide torens op de planning. 

Normaliter plaatsen we dan een noodlift. Omdat de bewoners vrijwel 

allemaal op leeftijd zijn en deels gebruik maken van een rollator of 

scootmobiel, wilden we graag weten hoe zij hiertegen aan keken. 

De enquête leverde veel bedenkingen en zorgpunten op. Daarom 

zijn we op zoek gegaan naar een geschikt alternatief. En dat hebben 

we dus gevonden: in beide torens, aan de binnenkant naast het 

trappenhuis, gaan we een tweede, permanente lift plaatsen. Dit 

doen we als eerste, zodat de bewoners tijdens de werkzaamheden 

gewoon de bestaande lift kunnen gebruiken. Pas als de nieuwe lift 

in functie is, voeren we het grootonderhoud uit. Door deze aanpak 

is de overlast minimaal. We hebben dit plan voorgelegd aan de 

bewonerscommissie en die reageerde unaniem enthousiast. Ook wij 

zijn blij: het wooncomfort en de veiligheid van onze huurders staat in 

ons beleid bovenaan en deze investering sluit daarbij aan.’ 

Informatiebijeenkomst

De voorbereidingen voor de aanleg van de twee extra liften zijn 

inmiddels in volle gang. Omdat de liften een levertijd hebben van 

circa drie maanden, kunnen de werkzaamheden naar verwachting 

nog net voor de zomervakantie van start. Martin Groot Kormelinck: 

‘Voorafgaand daaraan organiseren we een informatiebijeenkomst 

voor alle bewoners. Hierin leggen we uit wat we precies gaan doen 

en hoe de planning eruitziet. Alvast een tipje van de sluier: uiterlijk 

eind dit jaar is het project afgerond.’  ■

In de Hilversumse Wijk Kerkelanden staan drie woontorens met seniorenappartementen. Toren 1 (de IJsvogel) en  
2 (de Aalscholver) krijgen binnenkort beiden een tweede lift. De aanleiding hiervoor is het geplande grootonderhoud  
aan de bestaande liften. In nauw overleg met de bewoners heeft Het Gooi en Omstreken besloten het onderhoud te  
combineren met de aanleg van een extra lift. De derde toren is later gebouwd (2012) en heeft al twee liften.

Woontorens Kerkelanden Hilversum 
verrijkt met tweede lift
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60 woningen Schoolstraat Hilversum 
Energiezuiniger

Naast de vervanging van de bestaande kozijnen worden in 

het appartementcomplex aan de Schoolstraat nog meer 

energiebesparende maatregelen getroffen. Zo komt er een 

nieuw, ‘slim’ ventilatiesysteem dat zelf regelt wanneer en hoeveel 

ventilatie nodig is. ‘Een sensor meet continu het CO2-gehalte in 

de appartementen’, legt projectleider Arjan van Helvoort uit. Dit 

bespaart energie en zorgt ook voor een gezond leefklimaat en 

meer wooncomfort. Verder verbeteren we de installaties voor de 

centrale verwarming en warm tapwater door op het dak een 

luchtwarmtepomp en een zonneboiler te plaatsen; gratis energie! 

Werkzaamheden en uitstraling

Het energiebesparingsproject aan de Schoolstraat vindt in meerdere 

fasen plaats. Inmiddels zijn de collectieve installaties aangepast en 

in gebruik genomen. Binnenkort starten de werkzaamheden aan de 

appartementen. Hierbij ondergaat ook de buitenzijde van het pand 

een metamorfose. Gekozen is om het metselwerk in verschillende 

kleuren te schilderen (keimen). Op de artist impression ziet u de 

nieuwe uitstraling van de buitenzijde. 

Zo min mogelijk overlast

‘Alle bewoners ontvangen per adres een persoonlijke planning, 

zodat zij precies weten wat er op welk moment in hun woning gaat 

gebeuren’, vertelt Arjan van Helvoort. ‘Om de (geluids)overlast 

voor hen tot een minimum te beperken, werkt de aannemer zoveel 

mogelijk van buitenaf. Maar ja, als je kozijnen gaat vervangen, geeft 

dat toch ook binnen gedoe. Daar is geen ontkomen aan. Daarom 

hebben we twee ‘rustwoningen’ gereserveerd waar de bewoners zich 

tijdelijk kunnen terugtrekken. Zoals het er nu naar uitziet, is het project 

na de zomer afgerond.’  ■

Het komt regelmatig voor dat mensen hun voordeur dicht doen terwijl 

de sleutel aan de binnenkant van de deur nog in het slot zit. Hierdoor 

is het bijna niet meer mogelijk om met een sleutel binnen te komen. 

Wij maken over het algemeen in zo’n situatie de deur open met een 

zogeheten flipperkaart als het slot tenminste niet is doorgedraaid. De 

reactie die we het meest horen is ‘zo, u bent snel binnen’. Dan nu de 

tip, wat “wij” kunnen, kan een inbreker “zeker”! Dus gaat u weg? Trek 

dan de deur achter u dicht en draai het slot altijd met de sleutel op 

het nachtslot. Ook als u maar kort de deur uitgaat bijvoorbeeld voor 

boodschappen of het uitlaten van de hond. Tip van Rob

Het Gooi en Omstreken investeert de komende jaren veel geld in de verbetering van de energieprestaties van zo’n  
4.000 woningen. Eén van de projecten voor 2015 betreft het appartementencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum. 
De 60 seniorenwoningen krijgen onder meer nieuwe kunststofkozijnen met ventilatieroosters en dubbel, geluidwerend 
HR++glas. Hierdoor neemt het wooncomfort toe. Bovendien blijven de totale woonlasten betaalbaar en vermindert de  
CO2-uitstoot. Goed voor de huurders én voor het milieu. 

Projecten in beeld
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Bij Het Gooi en Omstreken kunt u uw huur op verschillende manieren 

betalen. Belangrijk om te weten is dat de papieren acceptgirokaart in 

het voorjaar van 2015 wordt afgeschaft en vervangen door AcceptEmail. 

Op welke wijze kan ik  
de huur betalen?

Is AcceptEmail  
veilig?

Ja, er is veel aandacht besteed aan de beveiliging van de dienst. 

Wij zorgen ervoor dat de afzender van de e-mails altijd kan worden 

geïdentificeerd via e-mail authenticatie. Voor extra veiligheid wordt 

de informatie in het betaalstrookje in de e-mail via een aparte, 

streng beveiligde verbinding gecommuniceerd. Omdat AcceptEmail 

voor de betaling met iDEAL, creditcard of PayPal gebruik maakt van 

de internet- of mobiele betaalapplicatie van uw eigen bank of de 

betreffende betaalmethode is betalen zeer veilig.

Wat is een  
AcceptEmail?

AcceptEmail is de opvolger van de papieren acceptgiro. Betalen kan 

veilig en snel met iDEAL, gewoon vanuit uw eigen vertrouwde mailbox. 

Overtikken van betaalkenmerken en rekeningnummers is niet 

nodig; alles is al netjes voor u ingevuld. Zodra de betaling is gedaan 

verspringt de betaalindicator in het mailtje van kleur en weet u zeker 

dat uw betaling is gelukt.

In 2019 wordt in Nederland de papieren acceptgiro landelijk 

afgeschaft. Het Gooi en Omstreken sorteert voor op deze  

ontwikkeling door in het voorjaar van 2015 te stoppen met  

betaling via de papieren acceptgirokaart.

Indien u gewend was de huur te betalen met een papieren 

acceptgirokaart dan heeft u hierover van ons een brief ontvangen.  

U kon daarbij kiezen voor betaling via automatische incasso of  

via AcceptEmail.

Met een automatische incasso machtigt u ons om elke maand het 

huurbedrag van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt in principe 

altijd op de eerste van de maand. Voor een automatische incasso 

hebben wij uw toestemming nodig. Neemt u hiervoor contact op  

met de Huuradministratie of download het machtigingsformulier  

op www.gooienom.nl.

Waarom stopt  
Het Gooi en Omstreken 
met de papieren  
acceptgirokaart?

Wat zijn de  
alternatieven?

Hoe werkt automatische 
incasso?

Acceptgiro
✘

MAAND

7  8  9 

1  2    

Waar kan ik meer  
informatie vinden?

Meer informatie vindt u op www.gooienom.nl. Daar vindt u naast het 

antwoord op veelgestelde vragen ook een filmpje over de werking 

van AcceptEmail. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 

de Huuradministratie via (035) 672 66 99.

Vraag & antwoord
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Ondernemer in de wijk

‘De
Weesfiets’

geeft Hilversumse daklozen perspectief



RIBW PakAan Gooi & Vechtstreek verzorgt dagbeste-
dingsprojecten in Hilversum en omstreken. In deze 
projecten werken dak- en thuislozen op vrijwillige 
basis. Zij krijgen hierdoor dagritme, doen kennis en 
ervaring op, en maken deel uit van de samenleving 

waardoor weer perspectief ontstaat voor de toekomst. 
Zo is er het Tuin/Veegproject, de Houtwerkplaats, de 
ICT-afdeling en, sinds 2010, fietsenwinkel ‘de Wees-
fiets’. ‘In deze winkel verkopen we fietsen die de ge-
meente bij station Hilversum heeft verwijderd omdat 
ze fout zijn gestald’, vertelt coördinator Peter Hofhui-
zen van RIBW PakAan G&V. ‘Wanneer zij niet binnen 
drie maanden door de eigenaar zijn opgehaald, ko-
men ze naar onze werkplaats; een loods bij het oude 
postkantoor van Hilversum. Daar worden de fietsen 
door onze (dakloze) medewerkers vakkundig opge-
knapt. Eenmaal geschikt voor verkoop gaan ze naar 
de winkel aan de Stroeslaan in Hilversum-Noord.  
Ook die wordt volledig gerund door daklozen.  
Daarnaast kunnen buurtbewoners ook voor  

fiets accessoires en reparaties bij ‘de Weesfiets’ terecht,  
zoals nieuwe ver lichting en het plakken van een band.’ 
Binnenkort viert de fietswinkel het vijfjarig bestaan. 
Hoe loopt het project? ‘Erg goed. We krijgen steeds 
meer klandizie, ook van buiten Hilversum. Daarnaast 
hebben we een afspraak met de gemeente (Sociale  
Zaken) dat bijstands gerechtigden bij ‘de Weesfiets’ 
een fiets kunnen aan schaffen. Maar het allerbelang-
rijkste is dat door het project jaarlijks enkele daklo-
zen weer op de rails komen en een baan en een huis 
vinden. Bovendien levert ‘de Weesfiets’ een positieve 
bijdrage aan de beeldvorming over dak- en thuis-
lozen. Zij hebben meer in huis dan iedereen denkt!’  ■

Bent u op zoek naar een goede, voordelige tweede-
handsfiets? Ga dan eens langs bij fietswinkel  
‘de Weesfiets’. Elke fiets is meermaals gecontroleerd 
en u krijgt drie maanden garantie.  
Het adres: Stroeslaan 19, 1222 EC Hilversum.  
Tel: 035 - 683 91 10.

Fietsenwinkel ‘De Weesfiets’ in Hilversum viert na 
de zomer een feestje. In september 2010 opende 
de tweedehands fietsenzaak, die volledig wordt 
gerund door dak- en thuislozen, de deuren. Bijna 
vijf jaar later loopt het project van RIBW PakAan 
Gooi & Vechtstreek nog steeds als gesmeerd. 
Coördinator Peter Hofhuizen: ‘Daklozen hebben 
meer in huis dan iedereen denkt.’

Weesfiets’
geeft Hilversumse daklozen perspectief
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Visitatie

Iedere vier jaar laat Het Gooi en Omstreken een visitatieonderzoek 

uitvoeren door een onafhankelijke externe organisatie. Dit is zo 

afgesproken in de zogenaamde Aedes-Code. Een visitatieonderzoek 

brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld op 

vijf verschillende velden.

Hoger dan de norm

Eind 2014 heeft onderzoeksbureau Ecorys zo’n visitatie uitgevoerd 

bij Het Gooi en Omstreken over de periode 2010-2013. Het Gooi 

en Omstreken presteert op alle velden hoger dan de norm. De 

gemiddelde score? Een mooie 7,6.

 Gericht op de kerntaak

De visitatiecommissie omschrijft Het Gooi en Omstreken als ‘een 

gedreven maatschappelijke organisatie die veel waarde hecht 

aan haar kerntaak en leeft naar de normen en waarden die 

daarbij horen.’ Ook is er lof geuit voor de manier waarop Het Gooi 

en Omstreken zich opstelt in de huidige weerbarstige tijd. Volgens 

sommigen wellicht conservatief maar volgens de commissie 

‘bovenal helder en vooral gericht op de primaire taak waaraan de 

woningcorporatie haar bestaansrecht ontleent.’ 

Samenwerking met anderen

Uit de visitatie blijkt dat de samenwerking tussen Het Gooi en 

Omstreken en de werkgemeenten goed is, er is wederzijdse 

Beleid

Maatschappelijke verantwoording
Visitatie en Benchmark
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Huurverhoging 2015
Ieder jaar stijgt de huur met in ieder geval het inflatiecijfer van het voorgaande kalenderjaar. Het inflatiecijfer van 
2014 is 1%. De overheid geeft woningcorporaties daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra 
inkomensafhankelijke huurverhoging.

duidelijkheid over verwachtingen. Ook volgens de belanghebbenden 

scoort Het Gooi en Omstreken goed. Een opmerking gemaakt door 

enkele van hen: ‘Als er allemaal Het Gooi en Omstreken corporaties 

waren geweest was een parlementaire enquête niet nodig geweest.’

Benchmark Aedes 

In 2014 deed ook de branchevereniging van woningcorporaties 

Aedes onderzoek naar de prestaties van Woningcorporaties in 

Nederland. Zij hebben een zogenaamde Benchmark opgesteld 

waarbij corporaties op een aantal onderdelen worden gescoord om 

zo een vergelijking te kunnen maken. Dit onderzoek wordt jaarlijks 

herhaald. 

Positie in de benchmark

Het Gooi en Omstreken neemt in de benchmark positie in vlak 

achter de kopgroep. Huurders geven de corporatie een 7,4 voor de 

dienstverlening, waar 7,3 het landelijk gemiddelde is. De bedrijfslasten 

per verhuureenheid bedragen bij Het Gooi en Omstreken € 771,-,  

dit is ruim onder het landelijke gemiddelde van € 1.035,- per 

verhuureenheid. Daarmee behoort Het Gooi en Omstreken tot de 

corporaties met de laagste bedrijfslasten per verhuureenheid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de maatschappelijke prestaties van  

Het Gooi en Omstreken kunt u terecht op www.gooienom.nl.  

Daar vindt u ook het complete visitatierapport van Ecorys.  ■

Huurbeleid 2015

In 2015 maakt Het Gooi en Omstreken alleen 

gebruik van de extra inkomensafhankelijke 

huurverhoging voor huurders van een 

zelfstandige sociale huurwoning met een 

huishoudinkomen hoger dan € 43.786,-. In de 

onderstaande tabel ziet u wat dit betekent.

Betaalbaarheid 

Voor Het Gooi en Omstreken is 

betaalbaarheid een belangrijk speerpunt. 

We kiezen er daarom bewust voor om af 

te zien van de extra inkomensafhankelijke 

huurverhoging voor de inkomensgroep  

1 en 2. 

Huurvoorstel

Eind april heeft u een brief ontvangen met 

daarin het voorstel voor huurverhoging.  

Deze gaat in per 1 juli 2015. In deze  

brief wordt duidelijk aangegeven hoe de 

huurverhoging is opgebouwd.

Bezwaar inkomensafhankelijke 

huurverhoging

Als u het niet eens bent met het voorstel voor 

de inkomensafhankelijke huurverhoging, dan 

kunt u bezwaar maken. Hoe dit in zijn werk 

gaat leest u in de brief die u eind april heeft 

ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de huur- 

verhoging in 2015 kunt u ook terecht  

op www.gooienom.nl.  ■

SOORT VERHUUREENHEID INKOMENSGROEP % HUURVERHOGING 2015

Zelfstandige sociale huurwoning
1. € 0 tot € 34.229
2. € 34.230 tot € 43.786
3. Hoger dan € 43.786

1%
1%
5%

Vrije sector huurwoning N.v.t. 1%

Onzelfstandige huurwoning N.v.t. 1%

Parkeerplaats, garage etc. N.v.t. 1%
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Achter de voordeur

Gehecht aan Bussum
Op zevenjarige leeftijd verhuisde mevrouw Bregje  
Nijhof-van Leijen van haar geboorteplaats Purmerend 
naar Bussum. ‘Mijn ouders hadden hier veel familie 
wonen en besloten daarom te verkassen. Ik vond het niet 
leuk om uit Purmerend weg te gaan, maar na een paar 
maanden voelde ik me al helemaal in Bussum thuis.  
Dat gevoel is in de loop der jaren alleen maar sterker 
geworden. Ik ben gehecht aan Bussum, en vooral aan 
de Achtermeulenlaan. Mijn man en ik zijn hier in 1958 
komen wonen, de geboorteplek van onze twee dochters.  
Zestien jaar later, in 1973, zijn we verhuisd naar deze 
hoekwoning. En daar woon ik tot op de dag van vandaag; 
sinds het overlijden van mijn man in 2007 helaas alleen. 
Dat is soms best moeilijk, ook omdat ik al een tijd met 
mijn gezondheid tob. Maar met de hulp van mijn  
kinderen en kleinkinderen weet ik me nog steeds prima 
te redden. De winkels zijn vlakbij en als het maar even 
kan, haal ik zelf de boodschappen in huis. Ik kook elke 
dag en de was doe ik ook zelf. Ik hoop dat nog heel lang 
vol te houden. Niets is fijner dan zelfstandig wonen.’ 

Gezellige bouwvakkers
Afgelopen jaar heeft Het Gooi en Omstreken 34 huur-
woningen aan de Achtermeulenlaan, waaronder het huis 
van mevrouw Nijhof-van Leijen, energiezuiniger ge-
maakt. Zo is een deel van het dak geïsoleerd en de geve-
lisolatie is verbeterd. Het glas is vervangen door dubbele 
HR++beglazing inclusief ventilatieroosters. Ook zijn de 
woningen meteen geschilderd. Is de overlast meegeval-
len? ‘Ach, een verbouwing geeft altijd onrust, dat hoort 
er nu eenmaal bij. Ik vond het eigenlijk wel gezellig. De 
bouwvakkers waren erg vriendelijk en maakten af en toe 
een praatje. Nu ze weg zijn, is het best stil.’ Merkt u dat 
u minder energie gebruikt en dat uw woning comforta-
beler is? ‘Eerlijk gezegd let ik daar niet op’, antwoordt 
mevrouw Nijhof lachend. ‘Het zal vast schelen, want 
anders zou Het Gooi en Omstreken er niet zo veel geld 
in steken. Maar ik vond mijn huis altijd al comfortabel, 
zowel binnen als buiten. Ik heb een ruime woonkamer, 
vrij uitzicht op het sportpark, een grote voor- en zijtuin 
met een zitbankje, en de hele dag zon.  
De energiebesparende maatregelen zijn belangrijker  
voor toekomstige huurders. Die moeten echter voorlopig 
nog even op hun beurt wachten. Want naar het bejaar-
denhuis? Dat is niks voor mij!’  ■

Mevrouw Bregje Nijhof-van Leijen (87) woont  
op de kop af tachtig jaar in Bussum. Sinds 1973  
in haar gezellige hoekwoning. Wassen, koken,  
boodschappen, ze doet nog vrijwel alles zelf.  
En dat moet vooral zo blijven. ‘Een bejaardenhuis? 
Dat is niks voor mij!’

zelfstandig  wonen’
‘Niets is fijner dan
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zelfstandig  wonen’
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Naar buiten

Erop uit
in de regio

SPAKENBURGSE DAGEN
Beleef de cultuurhistorie tijdens de Spakenburgse 
Dagen! Veel aandacht gaat uit naar de prachtige, 
kleurrijke klederdracht die hier sinds vele generaties 
gedragen wordt. De Spakenburgse Dagen zijn ieder 
jaar een feest om mee te maken, origineel, levendig 
en bijna zonder uitzondering warm en zonnig!

WAAR Bunschoten/Spakenburg
DATA  Vier woensdagen, 22 en 29 juli en  

5 en 12 augustus van 10:00 tot 17:30

WWW.VVVBUNSCHOTEN-SPAKENBURG.NL

ASPERGES ETEN IN DE AKKER 
Culinaire belevenis aan de rand van het aspergeveld  
in Blaricum. Genieten van heerlijke gerechten met  
vers gestoken asperges en bijzondere wijnen.

WAAR  Aspergeakker aan de Bergweg,  
tegenover nummer 10, Blaricum

DATA Vrijdag 29 mei t/m dinsdag 9 juni

WWW.VVVGOOIVECHT.NL

ZOMERMARKT  
SPIEGELSTRAAT
De winkels in de straat 
zijn open en hebben 
feestelijke promoties 
speciaal voor deze dag. 
Wie uit gewinkeld is kan 
gezellig borrelen bij het 
pannenkoekenhuis en 
genieten van swingende 
live muziek.

WAAR Spiegelstraat, Bussum
DATA Zondag 21 juni van 12:00-17:00 uur

WWW.VVVGOOIVECHT.NL
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MARKT ‘TROTS’ BIJ KASTEEL GROENEVELD 
Iedere 2de zondag van de maand van maart t/m no-
vember een gevarieerd aanbod van heerlijke en eerlijke 
producten aangeboden door mensen die passie hebben 
voor hun vak. Er bestaat de mogelijkheid om iets te eten 
op de markt maar ook om iets lekkers mee te nemen voor 
thuis bij de borrel. Een wijntje of een biologisch biertje 
zijn ook te nuttigen op de Trots. Goed te combineren met 
een mooie wandeling door de bossen of een bezoek aan 
kasteel Groeneveld. 

WAAR  Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
DATA  10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september, 

11 oktober van 10:00-17:00

WWW.KASTEELGROENEVELD.NL

RONDLEIDING DOOR  
HET RAADHUIS
Onder leiding van een ervaren 
gids komt u in de meest bijzon-
dere ruimten van dit rijksmonu-
ment. Tijdens de rondleiding kan 
bij goed weer ook de toren worden 
beklommen. Vanaf deze 47 meter 
hoge toren is heel Hilversum en 
omgeving te zien. Het raadhuis 
heeft momenteel de tentoonstel-
ling “Dudok Dependence’’. Over 
het leven en werk van Dudok met 
veel informatie over het raadhuis 
en de renovatie. Voor of na de 
rondleiding is een bezoek (zonder 
gids) aan deze tentoonstelling 
inbegrepen.

WAAR Het Raadhuis, Hilversum
DATA  Elke vrijdag en zondag, 

vanaf 13:30-15.30 uur

WWW.VVVGOOIVECHT.NL
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Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe 

Huisvestingswet in Nederland: iedereen moet zo 

veel mogelijk kunnen wonen op de plek waar 

hij of zij wil. Gemeenten mogen bijvoorbeeld 

minder sociale huurwoningen reserveren voor 

eigen inwoners. Ook in onze regio veranderen 

de regels. Voor iedereen die in de toekomst 

in aanmerking wil komen voor een sociale 

huurwoning, is het verstandig zich in te schrijven 

bij WoningNet. De nieuwe huisvestingswet gaat 

per 1 juli 2015 in en heeft zowel effect voor 

huurders als voor woningeigenaren.

Toelichting over WoningNet

De heer E. Kuipers (regio manager 

van WoningNet) geeft op onze 

huurdersoverlegavond (dinsdag 9 juni) een 

uiteenzetting wat het een en ander voor u 

als huurder gaat betekenen. Wat WoningNet 

precies is en hoe u met deze organisatie in 

contact kunt komen. Zeker voor huurders die er 

aan denken om naar een andere betaalbare 

woning of appartement uit te zien is het zeker 

een aanrader om deze huurdersbijeenkomst  

te bezoeken.

Uitnodiging 

Huurders-

overlegavond

De jaarlijkse huurders-

overlegavond vindt plaats op 

dinsdag 9 juni in het Bibliotheek 

theater in Hilversum. In het hart van dit 

magazine vindt u hiervoor de uitnodigings-

kaart. U kunt zich met deze kaart aanmelden 

tot 25 mei 2015. Graag tot dan!

Op het moment van dit schrijven is het adres nog  

https//hgohilversum.wordpress.com.

Maar wij streven er naar om zo snel mogelijk het adres  

te wijzigen in www.hgohilversum.nl.

Voor u als huurders eenvoudig te onthouden en ook de 

relatie met ons mailadres is dan gelijkluidend.

 

Met de introductie van onze nieuwe website hopen we  

u nog meer van dienst te kunnen zijn.

Verder introduceren alle leden van de HGO zich inclusief 

foto. Ook het contact met u zijn wij niet vergeten,  

zie hiervoor Contact met de HGO.

Heeft u vragen of suggesties tik dit dan even aan, vul uw 

e-mailadres in en een reactie van onze secretaris kunt  

u snel verwachten.

Berichten HGO

Het Gooi en Omstreken stelt deze pagina’s beschikbaar aan Huurdersorganisatie HGO. De inhoud van 

deze pagina’s valt onder verantwoordelijkheid van de HGO. Meer informatie over de HGO vindt u op 

www.gooienom.nl en www.hgohilversum.nl

Nieuwe Huisvestingswet

De HGO heeft een nieuwe website



Ik ben Lydi Daselaar en woon in 

Hilversum. Mijn man en ik huren al 

sinds 1986 een huurwoning van de 

corporatie, toen nog “St. Joseph”, 

en tegenwoordig “Het Gooi en 

Omstreken” geheten.

Sinds april 2014 ben ik notuliste bij 

de Huurdersorganisatie Het Gooi 

en Omstreken en per 1 februari 

jl. officieel toegetreden tot het 

Algemeen Bestuur als tweede 

secretaris. 

Het plan is om de huidige secretaris 

dhr. van de Greft op te volgen die 

per 1-1-2016 afscheid neemt van  

de HGO. 

Mijn achtergrond is de 

administratieve sector, waar ik 

werkzaam was als secretarieel 

medewerkster.

De combinatie van het werk als 

secretaresse, maatschappelijke 

betrokkenheid en het opkomen voor 

de rechten van huurders spreekt mij 

erg aan. Vandaar mijn keuze 

om toe te treden tot het 

Algemeen Bestuur van  

 de HGO. 

Bezoekadres
Het Gooi en Omstreken

Schapenkamp 130

1211 PB Hilversum

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag

08.30  - 16.30 uur

Contact
T (035) 672 66 99

E Info@gooienom.nl

I www.gooienom.nl

Individuele CV-installaties 
en mechanische ventilaties
Bonarius Service BV  

T (088) 115 13 13

Ontstopping riool en 
reiniging dakgoten
RRS Amsterdam

T (0800) 099 13 13

Reparatieverzoeken 
Digitaal via

www.gooienom.nl

Telefonisch via 

(035) 621 08 88

Buiten kantoortijden neemt 

de meldkamer waar.

Collectieve CV-installaties
Voor Ireneweg Kortenhoef:

Feenstra

T (010) 264 00 12

Voor De Blaricummermeent:

Eteck 

T (0182) 621 630

Voor overige gemeenten:

Bonarius Service BV

T (088) 115 13 13

Geiserstoringen
Bonarius Service BV  

T (088) 15 13 13

Bewonersinformatie

✃

Meer informatie over onderhoud en reparatie 
vindt u op www.gooienom.nl

Bedrijven die u rechtstreeks kunt benaderen voor:

Even voorstellen 
Lydi Daselaar

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur 

11 mei 25 mei

8 juni 22 juni

6 juli 20 juli

Agenda HGO
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Postadres
Postbus 329 

1200 AH Hilversum

info@gooienom.nl

Bezoekadres
Schapenkamp 130 

1211 PB Hilversum

www.gooienom.nl 

In de Regio.....

Hilversum/Bussum Baarn
..... Fietsen op de hei ..... Klimbos

..... Strandje en zwemmen

Wijdemeren

..... Schaapskooi

Blaricum

Bunschoten - 
Spakenburg

..... Tochtje op de randmeren


