
NIEUWSBRIEF

Er is al bijna weer een jaar voorbij. Een moment 
om even terug te blikken en vooruit te kijken.

Een jaar waarin we met de inbreng van veel 
belanghebbenden ons nieuwe ondernemings-
plan “Thuis in Gendt” gemaakt hebben. Een 
plan waar we trots op zijn en waarmee we 
verder werken aan goed wonen in Gendt. Dat 
doen wij onder andere door in een periode 
van vier jaar volop te investeren in nieuwbouw. 
De nieuwbouw in Vleumingen is inmiddels 
opgeleverd. In de Staatsliedenbuurt wordt 
een prachtige nieuwe wijk ontwikkeld. De op-
dracht hiervoor is gegund aan de firma van 
Wijnen. In deze nieuwsbrief leest u meer over 
alle nieuwbouwprojecten. 

Dit jaar zijn de prijzen van gas en elektriciteit 
enorm gestegen. Dat betekent dat iedereen 
meer gaat betalen voor de energierekening. 
Met name voor de huishoudens die het al niet 
breed hebben, wordt het steeds moeilijker 
de energierekening nog te kunnen betalen. 
Daarom is het belangrijk te kijken hoe op een 
eenvoudige manier energie bespaard kan wor-
den. Verderop treft u tips aan en kunt u lezen 
hoe u hulp kunt krijgen of anderen hulp kunt 
bieden als energieambassadeur. 

De jaarlijkse belanghebbendenbijeenkomst 
hebben we vanwege corona pas in september 
kunnen houden. Om de kans op besmettingen 
te beperken, is de bijeenkomst in de open lucht 
gehouden. Ondanks dat de opkomst lager was 
dan in voorgaande jaren, is het een waarde-
volle bijeenkomst geweest. Bezoekers konden 
een wens indienen. Eén van deze wensen la-
ten we in vervulling gaan. 

Het is fijn om te kunnen melden dat we weer 
in gesprek zijn met het bestuur van de huurders-
vereniging. We hebben kennis gemaakt met 
de nieuwe bestuursleden en werken aan een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Het college van Burgemeester en Wethouders 
hebben we ontvangen voor een werkbezoek. 
We zijn met het college in gesprek geweest 
over de activiteiten van de woonstichting. Er 
is een bezoek gebracht aan verschillende wij-
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ken en het college is op huisbe-
zoek geweest bij een van onze 
trouwe huurders. Ook de Raad 
van Commissarissen is op werk-
bezoek geweest. De commissa-
rissen hebben zich onder ande-
re door de medewerkers laten 
informeren over hun dagelijkse 
werk voor onze huurders. Het 
afgelopen jaar ben ik bij enkele 
huurders op huisbezoek geweest 
en hebben we gepraat over de 
ervaringen met de woonstichting. 
In het nieuwe jaar wil ik dit graag 
vaker doen. Iedere maand gaat 
een van de medewerkers met mij 
op de koffie bij een van onze 
huurders.

Het coronavirus heeft ons nog 
steeds in de greep. Dat vraagt 
veel van iedereen. We hopen 
dat u blijft omkijken naar elkaar 
en verdraagzaam bent. Lukt dat 
niet meer, heeft u het zelf moeilijk 
of maakt u zich zorgen om men-
sen in uw omgeving? Dan kunt u 
altijd contact opnemen met Stich-
ting Welzijn Lingewaard of Rijn-
stad Maatschappelijk werk. Wij 
zijn natuurlijk bereid u te helpen 
met dit contact of kunnen u door-
verwijzen.

Ondanks deze moeilijke tijd wens 
ik u namens alle medewerkers 
van WOONstichting Gendt fijne 
feestdagen toe en een gezond en 
gelukkig 2022!

Germa Knuver

Prestatieafspraken 2022

Ieder jaar maken de gemeente Lingewaard, de huur-
dersorganisaties, Waardwonen en WOONstichting Gendt 
prestatieafspraken. 

Deze afspraken gaan over wonen in Lingewaard, zoals de 
ontwikkeling van nieuwbouw en verduurzaming, maar ook 
leefbaarheid en betaalbaarheid. Ook over het huisvesten  
van kwetsbare groepen worden afspraken gemaakt. 

Op 2 december zijn de prestatieafspraken ondertekend. 
Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor 
de ondertekening bij elkaar te komen. Daarom is een vlog 
gemaakt. Het filmpje en de inhoud van de prestatieafspra-
ken kunt u op onze website vinden bij de nieuwsartikelen.

Bomen in Sint Maartenstraat
De wens van mw. Kregting is vervuld
Tijdens de belanghebbendenbijeenkomst op 8 september 
j.l. konden de bezoekers een wenskaartje invullen. Deze 
wens mocht van alles zijn, van een persoonlijke wens tot 
een wens bestemd voor de buurt of een buurtbewoner. 

De wens van mevrouw Kregting uit de St. Maartenstraat 
is in vervulling gegaan. Zij wilde graag meer groen in de 
straat. 

Alle huurders uit de St. Maartenstraat mochten uit diverse 
boomsoorten een boom(pje) uitkiezen. Op 10 december 
zijn ze door een hovenier in de voortuinen geplant. 

Wij kijken uit naar het moment dat alle bomen groen zijn 
en het resultaat goed zichtbaar is. 

foto Sjaak Veldkamp



Denk mee met WOONstichting Gendt!

Wilt u een bijdrage leveren aan betere dienstverlening van WOONstichting Gendt?

Meldt u dan aan voor ons huurderspanel. U kunt dan bijvoorbeeld uw mening geven over:
• onze bereikbaarheid (telefoon, bezoek);
• het proces van huuropzegging (hoe moet u uw woning achterlaten);
• de reparatieverzoeken.

Een huurderspanel kan digitaal zijn. Dan vragen we u bijvoorbeeld om een korte vragenlijst in 
te vullen. Voor sommige onderwerpen willen we echt met u in gesprek. Dat kan door een bijeen-
komst, maar ook bijvoorbeeld telefonisch of online. Naast huurders van WOONstichting Gendt 
is het ook mogelijk voor toekomstige huurders (woningzoekenden) uit Gendt om mee te doen.

Wilt u meedoen? 
Meldt u dan aan via info@woonstichtinggendt.nl of bel met 0481 – 42 42 83.
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Past uw woning nog bij u?

Zoekt u een kleinere (levensbestendige) 
woning omdat uw kinderen de deur uit zijn 
of omdat traplopen of de tuin bijhouden u 
steeds meer moeite kost? 

Dan is het fijn om te weten welke mogelijkheden 
er zijn op het gebied van wonen. Dineke Ob-
dam gaat hierover graag met u in gesprek. 
Zij kan u informeren en adviseren over bijvoor-
beeld: 
• wat een mogelijke verhuizing voor u kan 

betekenen, ook op financieel gebied;
• hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelf-

standig te wonen; 
• het vinden van instanties voor andere vra-

gen, zoals hulp in de huishouding of een 
aanpassing in uw woning;

• uw inschrijving en profiel op Entree.nu 
(aanbod huurwoningen van de woningcor-
poraties in de regio Arnhem-Nijmegen).

Wilt u in gesprek gaan over uw toekomstige 
woonsituatie? Neem dan contact op met  
Dineke Obdam. Telefoon 0481 – 42 43 83 
of per email d.obdam@woonstichtinggendt.nl

Last van tocht bij uw voordeur 
of achterdeur?
Zitten er kieren tussen uw voor- en/of achter-
deur en heeft u daardoor last van tocht? Meldt 
u dan nu aan voor het plaatsen van kierdich-
ting. WOONstichting Gendt heeft subsidie 
ontvangen om bij 50 woningen kierdichting 
te plaatsen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar 
reparatie@woonstichtinggendt.nl of te bellen 
met 0481 – 42 43 83. Vermeld duidelijk uw 
adres en project Kierdichting. Aanmelden 
kan tot 31 januari 2022. In februari 2022 
starten we met de werkzaamheden.

Wilt u huurders in Gendt helpen om energie te besparen?
Wordt energieambassadeur!

In 2022 gaan wij in samenwerking met Waardwonen en Energieloket Lingewaard energie-
ambassadeurs opleiden om advies te geven aan huurders.

Wat is een energieambassadeur? 
Energieambassadeurs helpen mensen met energie besparen in hun woning. Als energieambas-
sadeur gaat u samen met de huurder kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing. Door
middel van een korte cursus wordt u opgeleid tot energieambassadeur.
 
Wordt u de nieuwe energieambassadeur?
Een energieambassadeur is iemand die energiebesparing leuk vindt. Die zelf zijn of haar woning
energiezuiniger wil maken of al gemaakt heeft. Een energieambassadeur is een enthousiaste en
communicatief vaardige vrijwilliger die zich inzet om buurtgenoten te ondersteunen bij energie-
besparing voor Gendt zoeken we meerdere ambassadeurs.

Interesse?
Neem dan contact op met het Energieloket Lingewaard via telefoon 026 – 326 01 11 of per 
email: info@energieloketlingewaard.nl
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Wintertips 

Wintertip 1: Ventileren
Ook als het buiten kouder wordt is het 
belangrijk om te ventileren. Een goed 
geventileerde woning is makkelijker te 
verwarmen en dat scheelt u stookkosten. 
Daarbij is het ook voor uw gezondheid 
beter. Laat ventilatieroosters of klepramen 
daarom zoveel mogelijk openstaan. 

Wintertip 2: Buitenkranen
Heeft u een buitenkraan? Bescherm deze 
in de winter dan tegen bevriezing door 
deze af te tappen. 

Wintertip 3: CV-installatie
Is de waterdruk van uw cv-installatie nog 
op orde? Voor een goede werking van uw 
CV-installatie dient de waterdruk tussen de 
1,5 en 2,0 bar te liggen. Hoort u borrelen-
de geluiden uit de radiator? Dan moet de 
radiator ontlucht worden.

Wintertip 4: Kamerthermostaat
Energie besparen? Zet dan uw kamerther-
mostaat ca. een half uur voordat u gaat 
slapen al op de lage stand (17 graden 
bijvoorbeeld). 

Onze nieuwbouwprojecten

Vleumingen
De 12 huurwoningen in de nieuwe wijk Vleumingen zijn opgeleverd en overgedragen aan de 
huurders. Met veel enthousiasme is iedereen aan het klussen geslagen en de meeste  bewoners 
wonen  al in de nieuwe woning. De schuttingen zijn inmiddels ook geplaatst. Het openbare ge-
bied wordt door de aannemer in opdracht van de gemeente gerealiseerd. Zij starten hier in de 
loop van januari mee. Graag hadden wij in december een opleverfeestje georganiseerd maar 
ook hier gooit Corona roet in het eten. Op een later tijdstip zullen we zeker nog iets organiseren.

Staatsliedenbuurt
De firma Van Wijnen gaat dit project in opdracht van WOONstichting Gendt uitvoeren. Zij 
zijn druk bezig om voor de nieuwe wijk de bestemmingsprocedure voor te bereiden. Het flora 
en fauna onderzoek maakt hier onderdeel van uit. Het afgelopen jaar is  door een gespecia-
liseerd bureau onderzoek uitgevoerd. Er zijn bovengemiddeld veel nesten van gierzwaluwen 
en huismussen aangetroffen. Het is mooi dat er veel dieren in de wijk aanwezig zijn, maar het 
betekent ook dat in de omgeving in een straal van 200 meter veel extra kasten geplaatst moes-
ten worden. Gelukkig zijn wij op tijd om met de sloop in 2022 te kunnen starten. Van Wijnen 
is verantwoordelijk voor de gehele herstructurering. Er is nauw contact over de voortgang en de 
planning, zodat de huurders en omwonenden goed geïnformeerd kunnen worden.

Bibliotheek en Villa Ganita (de Kosterij)
WOONstichting Gendt en de gemeente heb-
ben een intentie overeenkomst afgesloten voor 
de locaties van de huidige bibliotheek aan de 
Dorpsstraat en villa Ganita aan de Nijmeeg-
sestraat. Het project rond de villa noemen wij 
het project de Kosterij. In de villa en op het 
naastgelegen terrein worden appartementen 
ontwikkeld voor één- en twee persoonshuis-
houdens. Datzelfde geldt voor de locatie van 
de bibliotheek. Op deze locatie bouwen we 
op het perceel waar de bibliotheek nu staat. 
De kersenbongerd blijft behouden. Zodra de 
plannen meer uitgewerkt zijn wordt een infor-
matie bijeenkomst georganiseerd.
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Bezoek kantoor
Of het mogelijk is ons kantoor te bezoeken 
is afhankelijk van de coronamaatregelen. 
Kijk op onze website voor de actuele situa-
tie of bel met 0481 – 42 43 83 

Kantoorsluiting
Op vrijdag 24 en vrijdag 31 december 
is ons kantoor gesloten. In de periode van 
27 december tot 30 december werken 
wij met een kleine bezetting. Wij hopen 
op uw begrip als u hierdoor langer op 
een reactie moet wachten dan u van ons 
gewend bent. 

Heeft u tijdens de feestdagen een onder-
houdsmelding waarvan de afhandeling 
niet kan wachten tot de volgende werkdag, 
neem dan contact op met ons storingsnum-
mer 06-81215794.

Bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 
0481 – 42 43 83 of per email:
info@woonstichtinggendt.nl.

Onderhoudsmeldingen 
Maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 
9.00 tot 12.30 op telefoonnummer 
085 – 222 22 55 of per email:
reparatie@woonstichtinggendt.nl. 
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Even voorstellen:
Rob van Driel
Sinds 1 september is Rob van Driel in dienst 
getreden als Projectcoördinator Vastgoed. Na 
Rob Vermeulen en Rob Kwaaitaal al de derde 
Rob bij WOONstichting Gendt! Rob van 
Driel heeft eerder onder andere gewerkt bij 
Woningcorporatie Oosterpoort in Groesbeek. 
Rob is verantwoordelijk voor het planmatig 
onderhoud (bijvoorbeeld schilderwerk) en de 
contracten (bijvoorbeeld voor het onderhoud 
van de CV-ketels). Daarnaast gaat hij zich 
inzetten om nieuw beleid te ontwikkelen en 
processen te verbeteren.

Grip op je energierekening

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De hoogste tijd om eens goed naar 
het  energieverbruik van uw woning te kijken. Het Energieloket Lingewaard kan daarbij 
helpen. 

Inwoners van Lingewaard kunnen zich namelijk gratis aanmelden voor Grip op je rekening. 
Met Grip op je rekening krijgt u toegang tot een online dashboard waardoor u inzicht krijgt in 
onder andere:
• uw elektriciteit- en gasverbruik;
• de kosten van het verbruik;
• tips en advies om energie (en dus ook kosten) te besparen.
Met de informatie van het dashboard krijgt u dus meer inzicht in het verbruik van uw woning en 
uw apparaten. Maar ook leert u over uw gedrag op het gebied van energieverbruik. Op basis 
daarvan kunt u acties ondernemen om te energie te gaan besparen.

Doet u mee?
• Om mee te kunnen doen moet er een slimme meter in uw woning zijn. Dit is een meter die 

het verbruik automatisch door geeft aan Liander;
• Na aanmelding kunt u in principe voor 1 jaar kosteloos deelnemen. Na een jaar wordt 

bekeken of de actie kan worden verlengd;
• Bij deelname maakt u kans om een pakket met lokale streekproducten te winnen (verloting 

voorjaar van 2022).
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