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Algemene 
informAtie 

Adres Kerkplein 29,1777CD Hippolytushoef
Telefoon 0227-594620 (algemeen)
Website www.beterwonenhippo.nl
E-mail info@beterwonenhippo.nl

Openingstijden

Het kantoor is op werkdagen geopend van 8.30 tot 
12.00 uur. Buiten deze tijden uitsluitend op afspraak.

Telefonische bereikbaarheid

Beter Wonen is telefonisch bereikbaar op maandag 
t/m donderdag van 08.30 – 16.30 uur en vrijdag van 
08.30 – 12.00 uur. 

Reparatieverzoeken

U kunt reparatieverzoeken telefonisch indienen op 
werkdagen tussen 8.30 - 12.00 uur via telefoon-
nummer 0227 – 594620 (menukeuze 1) of via e-mail 
aan  onderhoud@beterwonenhippo.nl

Wij vergoeden geen kosten van reparaties waarvoor 
wij zelf geen opdracht hebben gegeven (calamiteiten 
uitgezonderd). 

Storingen aan de CV-ketel

Storingen aan de CV-ketel kunt u rechtstreeks melden 
aan Energie Service Noord West in Den Helder via 
telefoonnummer 0223-635545. 
 
Calamiteiten

Calamiteiten (gesprongen waterleidingen, gaslek-
kages, glasschades e.d.) kunt u buiten kantoortijden 
melden via ons algemene telefoonnummer 0227-
594620, u wordt dan automatisch doorverbonden 
met de meldkamer. 

Redactie

Karen Span, ZINNIGS tekst & communicatie
Debbie IJlstra
Arianne Janssen

Ontwerp en drukwerk

Zeeman Reclamegroep BV. 

Oplage

1050 stuks voor alle huurders van Woningbouw  
vereniging Beter Wonen.
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Al 90 jAAr Beter Wonen 
op het voormaLig eiLanD Wieringen!

VoorWoorD
De zon heeft zich aL goeD Laten zien De afge-

Lopen Weken: hopeLijk een goeD vooruitzicht 

op een StraLenDe zomer. nu het zWaartepunt 

van De coronacriSiS achter onS Lijkt te Liggen 

hoop ik Dat We inDerDaaD zonniger tijDen te-

gemoet gaan. 

veel mensen hebben de afgelopen maanden veel 

tijd thuis doorgebracht met thuis werken, thuison-

derwijs of misschien zelfs wel veel tijd alleen. Dan 

is het extra belangrijk dat u zich thuis voelt in uw 

woning. natuurlijk kunt u daar zelf wat aan doen, 

maar het thuisgevoel is ook afhankelijk van de 

woning zelf, uw buren en uw woonomgeving. voelt 

u zich helemaal thuis in uw woning en wijk? of heeft 

u misschien ideeën over wat wij kunnen doen om 

uw thuisgevoel te vergroten? Laat het ons weten via 

thuis@beterwonenhippo.nl.

Dit jaar is er nog meer zonnig nieuws: op 9 juli bestaat 

onze woningbouwvereniging maar liefst 90 jaar. 

een prachtige mijlpaal, die we natuurlijk niet onge-

merkt voorbij laten gaan. in 1931 zijn we opgericht als 

antwoord op de groeiende behoefte aan goede en 

betaalbare woonruimte. en dit doen we anno 2021 

nog steeds. Dat is ook hard nodig, gezien de oplo-

pende wachttijden voor woningzoekenden in ons 

werkgebied. ook na 90 jaar zijn we als woningbouw-

vereniging dus nog springlevend. We zien tegelijker-

tijd dat de betrokkenheid van huurders niet meer zo 

georganiseerd is als voorheen. nu er voor de huur-

dersbelangenvereniging nauwelijks nog animo is, zijn 

we op zoek naar andere manieren om u als huurder 

bij onze organisatie te betrekken.  Door de tevreden-

heidsonderzoeken - die we doorlopend afnemen - 

krijgen we een indruk van hoe u ons werk waardeert 

en wat er verbeterd kan worden. aanvullend willen 

we een klantenpanel vormen die we een aantal keer 

per jaar via een (digitale) vragenlijst gericht kunnen 

bevragen over allerlei onderwerpen die direct van 

invloed zijn op onze huurders en woningzoekenden.  

Wilt u meedoen? Laat het ons weten!

Tot slot wens ik u namens ons team veel  
leesplezier en een fijne zomerperiode. 

maurice Dirks, directeur-bestuurder 

pS. heeft u een vraag aan mij? ik ben bereikbaar op 

mdirks@beterwonenhippo.nl.

“Na 90 jaar nog
       springlevend!” op 9 juLi 2021 beStaat WoningbouWvereniging 

beter Wonen aLWeer 90 jaar! op 9 juLi 1931 WaS 

De officiëLe oprichting van onze organiSa-

tie aLS traDitioneLe, SociaLe verhuurDer: er 

WaS een groeienDe behoefte aan kWaLitatief  

goeDe Woonruimte, onDer anDere Door De 

toeStroom van arbeiDerS Die Werkten aan De 

zuiDerzeeWerken. 

Sindsdien is beter Wonen nog altijd gericht op haar kern-

taken: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huur-

woningen op Wieringen voor mensen met een laag inkomen 

of aan mensen die om een andere reden moeilijk passende 

huisvesting kunnen vinden. ons woningaanbod is verspreid 

over de dorpskernen hippolytushoef, Den oever en Wester-

land.

De positionering van beter Wonen sluit naadloos aan bij 

het motto van de Woningwet: terug naar de basis van de 

sociale huursector. voor veel corporaties betekent dit inder-

daad terúg naar hun kerntaken. voor beter Wonen betekent 

het bij onze kerntaken blíjven. en dat is precies wat we ook 

aankomende jaren met veel plezier en enthousiasme doen, 

met aandacht voor onze huurders.
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toen huurDerS eLiSa kooL en remco zWart van-

uit De WoningbouWvereniging het Duurzaam-

heiDSpakket kregen aangeboDen, hoefDen ze 

Daar niet Lang over na te Denken: kom maar op 

met Die zonnepaneLen en vLoeriSoLatie! inmiD-

DeLS Liggen De paneLen op het Dak en Later Dit 

jaar voLgt De vLoeriSoLatie.

elisa werkt als secretaris bij het centraal orgaan 

opvang azielzoekers en remco werkt bij het mari-

nebedrijf. Samen wonen ze al ruim tien jaar aan de 

zuidwalstraat in Den oever. net als veel van hun 

buren zagen ze het duurzaamheidspakket als een 

mooie kans. elisa: “De meeste daken in onze straat 

zijn voorzien van zonnepanelen, dus de animo was 

groot. zo’n verduurzaming werkt twee kanten op. 

We hebben minder kosten én het is goed voor het 

milieu. ja, dat was een bewuste keuze, die echt niet 

alleen over geld gaat. zo vangen we ook regenwater 

op om de tuin mee te sproeien en we hebben geen 

droger - alles gaat aan de waslijn. het is trouwens 

óók weer niet zo dat we drie truien aandoen zodat 

de verwarming uit kan blijven, maar alles wat je wel 

kunt doen is mooi meegenomen vind ik.”

tegenover de duurzaamheidsmaatregelen staat een 

kleine huurverhoging. elisa: “het idee is dat het bedrag 

van de huurverhoging ruimschoots wordt gecompen-

seerd door de besparing op de energiekosten dankzij 

de zonnepanelen. We hebben de zonnepanelen pas 

een paar maanden dus een echte berekening kunnen 

we nog niet maken, maar we zien wel dat we op zon-

nige dagen twee keer zoveel stroom opwekken dan we 

gebruiken. na een jaar weten we precies hoeveel we 

hebben bespaard – ik ga in elk geval wel van een bespa-

ring uit. als ik dan na de vloerisolatie dan ook nog eens 

minder koude voeten heb, ben ik meer dan tevreden!”

UitnoDiging: 
Doe mee met onS paneL
als woningbouwvereniging willen we het beste voor u, 

onze huurder. maar wat ís dan het beste? Wat gaat er goed 

en wat kan er verbeterd worden? We willen graag weten 

wat u vindt en welke ideeën u heeft, zodat we hiermee aan 

de slag kunnen gaan. Daarom nodigen we u van harte uit 

voor ons panel. als lid van ons panel ontvangt u maximaal 

een paar keer per jaar een (digitale) vragenlijst over allerlei 

onderwerpen die direct van invloed zijn op het huren van 

een woning en het zoeken van een (andere) woning. 

Wilt u meedoen? Laat het ons weten via  

info@beterwonenhippo.nl. We kijken uit naar uw  

aanmelding!

eLiSa en remco kozen voor  
DuurzaamheiDSpakket met zonnepaneLen

lAAt De zon mAAr scHijnen!

Den Oever

•  IJsselmeerstraat 3,5,7, en 7b: schilderen van de 

houten geveldelen aan de buitenkant.

•  Hofstraat 20-34, 34a en 34b: onderhoud en 

verduurzaming aan de buitenzijde van de woning, 

waaronder nieuwe kozijnen, dak- en vloerisolatie, 

nieuwe dakpannen en gevelwerk.

Hippolytushoef

•  Rozenstraat 2-10 en Irisstraat 6-30: onderhoud en 

verduurzaming aan de buitenzijde van de woning, 

waaronder nieuwe kozijnen, dak- en vloerisolatie, 

nieuwe dakpannen en gevelwerk.

•  Klufterkrogt 50-96, 3-15, 42-48, 17-29 en 43, Zand-

krogt 1-5: plaatsen van een set zonnepanelen 

(pv-panelen) bij de woningen van huurders die 

hiervoor hebben gekozen (met akkoordverklaring). 

•  cinemaplein 2-29: nieuwe keukenblokken (in overleg).

•  Irisstraat 4 t/m 4g: nieuwe daken op de bergingen.

Werk AAn De Winkel: 
Wat Doen We Dit jaar? 

ook Dit jaar voeren We Weer pLanmatig onDer-

houD uit en in DiverSe Woningen WorDt De cv-

keteL vervangen. DaarnaaSt kunnen Sommige 

huurDerS kiezen voor extra DuurzaamheiDS-

aanpaSSingen tegen een (kLeine) huurverho-

ging. hieronDer een overzicht van onS onDer-

houDSWerk in 2021. 

0706



Wonen pLuS WeLzijn preSenteert: De Senioren 

WoonaDviSeur. Samen met gemeente hoLLanDS 

kroon, WoningStichting anna pauLoWna, 

Wooncompagnie en WoningbouWvereniging 

beter Wonen heeft Wonen pLuS WeLzijn vrij-

WiLLigerS opgeLeiD tot Senioren WoonaDvi-

SeurS. Deze aDviSeurS zijn er voor ieDereen 

vanaf 55 JaaR dIe beHoefte Heeft aan advIes en 

onDerSteuning op het gebieD van Wonen.

“We zijn heel blij dat we naast Schagen nu ook Seni-

oren Woonadviseurs hebben in hollands kroon”, 

vertelt marika de jager (welzijnsconsulent Wonen 

plus Welzijn). “er komen de laatste tijd al steeds meer 

vragen binnen die op een of andere manier te maken 

hebben met wonen. Denk aan vragen over verhuizen 

naar een gelijkvloerse woning, hulp bij woonaan-

passingen of ondersteuning bij het inschrijven via 

Woonmatch. voor begeleiding bij dit soort vragen 

kunnen we nu dus onze speciaal opgeleide adviseurs 

inzetten. Sterker nog: we hebben ál onze vrijwilligers 

deze opleiding aangeboden, dus in feite kunnen ze 

allemaal helpen, maar sommigen zijn naar voren 

gestapt als échte Senioren Woonadviseurs. zij duiken 

met veel plezier nog wat verder in het thema Wonen 

en kunnen uitgebreid begeleiden als dat nodig is.”

Voor iedereen

hoewel het opleiden van Senioren Woonadviseurs 

deels een initiatief is van de woningcorporaties, 

hoef je geen huurder te zijn ván deze corporaties.  

marika: “iedereen kan de hulp van onze adviseurs 

inschakelen, dus ook als je nu een koopwoning hebt 

of particulier huurt. het kan tenslotte zijn dat je over-

weegt te gaan huren, omdat je liever kleiner gaat 

wonen of omdat een bepaalde wijk je aanspreekt. 

onze woonadviseurs denken bijvoorbeeld ook mee 

over veiligheid, zowel in huis als buiten. Wonen in 

een buurtje waar mensen een beetje aandacht voor 

De senioren WoonADViseUr 
LuiStert, heLpt en Denkt met u mee

Woonmatch

het woningaanbod van Wooncompagnie,  

Woningstichting anna paulowna, Woningstichting 

Den helder, helder vastgoed b.v. en  

Woningbouwvereniging beter Wonen vindt u op  

www.woonmatchkopnh.nl.
op deze website kunt u zich inschrijven als  

woningzoekende in de regio kop van  

noord-holland.

elkaar hebben is ook een vorm van veiligheid, net 

als praktische veiligheid zoals een leuning bij een 

afstapje of voldoende verlichting op de overloop. het 

mooiste is als mensen op tijd gaan nadenken over 

wat ze willen of kunnen doen als ze ouder worden. 

in die zin helpen onze adviseurs bij bewustwording: 

mocht je uiteindelijk een gelijkvloerse woning willen 

huren, dan is het belangrijk om jezelf op tijd in te 

schrijven zodat je al een flink aantal punten hebt 

opgebouwd tegen de tijd dat verhuizen wenselijk is.”

Van enkele vraag tot kort traject

“Soms heeft iemand een concrete vraag, bijvoorbeeld 

over hoe je een traplift kunt aanvragen. Dan komt onze 

adviseur voor een eenmalig bezoek aan huis. het kan 

ook zijn dat er bepaalde (zorg)instanties ingeschakeld 

moeten worden of dat er wat extra hulp nodig is bij een 

aanstaande verhuizing. als er meerdere vragen zijn of 

als er meer tijd nodig is, dan komt de adviseur gerust 

twee of drie keer langs voor een bezoek, het is dan 

meer een kort traject waarbij een aantal stappen wordt 

doorlopen. gewoon eens van gedachten wisselen over 

wat er nodig is om langer thuis te blijven wonen of uw 

woonwensen op een rijtje zetten? geen probleem, 

het kan allemaal. Dat is juist zo mooi aan dit initiatief: 

we bieden dit echt als service, laagdrempelig en voor 

iedereen toegankelijk. Daar schuilt de kracht in. Dus 

iedereen ouder dan 55 jaar met woonvragen: neemt u 

gerust contact met ons op! We staan voor u klaar!

meer weten over Wonen plus Welzijn  
en/of de Senioren Woonadviseur? 

Kijk dan op www.wonenpluswelzijn.nl. 

het project Senioren Woonadviseurs wordt voor 

de regio Wieringen uitgevoerd in samenwerking 

met marika de jager, welzijnsconsulent bij Wonen 

plus Welzijn en annette bruinsma, woonconsulent 

bij Woningbouwvereniging beter Wonen.

De gemeente hoLLanDS kroon heLpt beWonerS 

met het beSparen op energiekoSten. bij Deze 

gratiS actie komt een energiecoach bij u thuiS 

geeft tipS over energiebeSparing. ook u kunt 

meeDoen.

energie besparen is goed voor iedereen. u bespaart 

geld, uw huis wordt comfortabeler en u doet iets 

goeds voor het milieu. allemaal pure winst.

Simpele maatregelen, hoge besparingen

gelukkig hebben we ons energiegebruik deels zelf in 

de hand. met simpele maatregelen of door zaken net 

even anders te doen, kunt u veel energie besparen. 

Denk bijvoorbeeld aan het gunstigste waspro-

gramma op uw wasmachine, leidingen isoleren of uw 

verwarmingsketel iets lager instellen. maar hoe werkt 

dat? en hoe werkt dat voor mij, in mijn huis? Dan zijn 

die simpele dingen ineens niet meer zo simpel.  

Wilt u hulp bij energie besparen? 

Doe mee met de actie ‘holland kroon bespaart’. er 

komt dan een energiecoach bij u thuis. hij wijst u op 

de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen 

en geeft tips die op u van toepassing zijn. Daarmee 

kan u fors besparen op uw maandelijkse energiere-

kening.

Interesse? 

het project start in september. u kunt zich nu al 

opgeven op de website van de gemeente hollands 

kroon https://duurzaam.hollandskroon.nl
en niet te vergeten: deze actie is gratis!

Doe mee met gratiS actie: 

HollAnDs kroon BespAArt
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Overlast door verkeer

vanzelfsprekend horen verkeersdeelnemers zich 

te houden aan de verkeersregels, inclusief regels 

voor parkeren. in de praktijk gebeurt dit echter niet 

altijd. merkt u dat een bepaalde plek niet verkeers-

veilig is of is er sprake van verkeers- of parkeerover-

last? neem dan contact op met gemeente hollands 

kroon. u kunt verkeersproblemen daarnaast ook 

melden via de fixi app van de gemeente (zie kader). 

Op pad met een afvalknijper

ook zwerfaval rapen? met een afvalknijper 

gaat dat net even makkelijker. gemeente 

hollands kroon stelt daarom afvalknijpers 

en houders voor vuilniszakken beschikbaar. 

meer informatie of aanmelden? 

kijk op www.hollandskroon.nl bij het kopje 

zwerfafval opruimen.

Gebruik de fixi app

grof vuil dat in de berm ligt, scheve stoep-

tegels of auto’s die dagenlang verkeerd 

geparkeerd staan: meld het via de fixi app 

van gemeente hollands kroon! uw melding 

wordt dan binnen een paar dagen opgelost 

(uitzonderingen daargelaten). u kunt de app 

downloaden via www.hollandskroon.nl of 

meteen een melding doen via www.fixi.nl. 

Heeft u zelf ideeën? 

op onze website www.beterwonenhippo.nl vindt 

u meer informatie over ons leefbaarheidsonder-

zoek en de thema’s. heeft u zelf ideeën over prettig  

wonen in de wijk? We horen het graag! Stuur uw 

bericht via woondiensten@beterwonenhippo.nl 
of bel 0227 – 594620. We nodigen u van harte uit 

uw idee met ons te delen en samen aan de slag te 

gaan. 

prettig Wonen iS méér Dan aLLeen een Dak 

boven je hoofD. een fijne, Schone en veiLige 

Woonomgeving Draagt bij aan WoongeLuk. aLS 

WoningbouWvereniging hebben We een maat-

SchappeLijke functie: We verhuren ruim Dui-

zenD SociaLe huurWoningen. DaarnaaSt heL-

pen We u graag om nóg beter te Wonen, onDer 

anDere Samen met gemeente hoLLanDS kroon.

als woningbouwvereniging onderhouden we 

natuurlijk onze huurwoningen en we werken aan 

leefbaarheid en verbeteringen in de buurt. maar dat 

kunnen we niet alleen. en dat hoeft ook niet: er is 

van alles dat bewoners -en dus onze huurders- zelf 

kunnen doen om fijn of nog fijner te wonen. Denk 

bijvoorbeeld aan het aanpakken van zwerfafval of 

het melden van een kapotte straatlantaarn. Samen 

zorgen we voor een prettige woonomgeving.  

leefbaarheid

in 2020 heeft het kWh (kwaliteitscentrum Woning-

corporaties huursector) voor Woningbouwvereni-

ging beter Wonen een leefbaarheidsonderzoek 

uitgevoerd. uit dit onderzoek zijn een aantal thema’s 

naar voren gekomen, waaronder bereikbaarheid 

en openbaar vervoer en overlast door vervuiling en 

verkeer. hieronder lichten we een paar mogelijk-

heden en oplossingen toe.   

Bereikbaarheid en openbaar vervoer

Dorpskernen hippolytushoef, Den oever en Wester-

land zijn bereikbaar via een busverbinding van  

connexxion of de belbus noordkop. er is een speciale 

buslijn voor scholieren en daarnaast kunnen inwoners 

van hollands kroon lid worden en gebruikmaken van 

de belbus of kiezen voor vervoer via een mobi-punt.

Overlast door vervuiling

zwerfafval is vies, vervelend en slecht voor het 

milieu. helaas is vervuiling door zwerfafval lastig te 

handhaven. maar, een schone straat draagt wél bij 

aan woonplezier van veel mensen. het goede nieuws 

is dat er steeds meer initiatieven zijn van mensen 

die meehelpen om de straat schoon te maken en te 

houden, bijvoorbeeld door zwerfafval op te rapen 

tijdens een wandeling of rondje met de hond.

We zijn er op papier én DigitaaL: 
Volg ons online!
WoningbouWvereniging beter Wonen iS ook  

onLine actief. We zijn te vinDen op facebook en  

LinkeDin, voLgt u onS aL?  

facebook: 

www.facebook.com/beterWonenWieringen

linkedIn: 

Woningbouwvereniging beter Wonen (Wieringen)

Hebben wij uw e-mailadres al?

van veel huurders hebben we inmiddels een e-mailadres. 

handig, want op die manier kunnen we ook steeds meer digi-

taal werken. van ruim 200 huurders hebben we (nog) geen 

e-mailadres. bent u daar misschien een van? 

geef dan uw e-mailadres aan ons door via 

info@beterwonenhippo.nl. Let op: we horen het natuurlijk ook 

graag als uw e-mailadres is gewijzigd.

BetAlings-
proBlemen? 
Laat het onS Weten
bent u huurder bij Woningbouwvereniging beter 

Wonen? het maandelijkse huurbedrag moet op de 

eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. kunt 

u uw huur niet (op tijd) betalen? We zoeken graag 

samen naar een oplossing.

Hulp vanuit de gemeente

bij huurachterstand kan het zijn dat u wordt aange-

meld voor vroegsignalering bij gemeente hollands 

kroon. De gemeente biedt hulp om schulden in een zo 

vroeg mogelijk stadium op te lossen. meer weten over 

wat de gemeente kan doen? kijk op www.hollands-

kroon.nl (klik op inwoners/schulddienstverlening). 

goeD, fijn en beter Wonen: 
DAt Doen We sAmen

Bus 135 - Connexxion

buslijn 135 van Connexxion rijdt elk half uur in 

beide richtingen via bushaltes langs de n99. 

Deze lijn verbindt Den oever, via hippolytus-

hoef, met Den helder. voor actuele vertrek-

tijden kijk op www.connexxion.nl.

Scholierenlijn - Connexxion

naast de reguliere lijn rijdt er ’s ochtends en ’s 

middags een scholierenlijn door hippolytus-

hoef. Deze stopt bij de haltes De Weel, mering 

en n99. voor actuele vertrektijden kijk op 

www.connexxion.nl.

Belbusvereniging Noordkop (Belbus)

De belbusvereniging noordkop is er voor en 

door inwoners van hollands kroon. De belbus 

brengt u van deur tot deur door de hele 

gemeente en daarbuiten. voor €16,50 per jaar 

kunt u lid worden van de vereniging: de belbus 

vervoert alleen leden. u kunt uw reis een 

dag van tevoren aanmelden en ook rolstoel-

vervoer is mogelijk. voor informatie kijk op  

www.belbusnoordkop.nl. 

mobi-punten

in de kop van noord-holland is een groeiend 

netwerk van mobi-punten met onder andere 

deelauto’s, deelfietsen en/of collectief 

vervoer. Wie weet komt er binnenkort bijvoor-

beeld een mobi-punt in hippolytushoef. voor 

meer informatie kijk op www.mobipunt.net.
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een bLaffenDe honD, een tak Die over De 

Schutting groeit of StinkenDe containerS: Wat 

De een nauWeLijkS opmerkt, kan voor een an-

Der erg verveLenD zijn. aLS u overLaSt ervaart 

van buren of van anDeren in uW buurt, pro-

beer Dan aLtijD eerSt zeLf in geSprek te gaan. 

Lukt Dat niet? Dan kunt u huLp inSchakeLen van 

buurtbemiDDeLing hoLLanDS kroon. aan het 

WoorD iS coörDinator fiona van empeLen.

“mensen kunnen buurtbemiddeling inschakelen 

als je er als buren samen niet uitkomt, of als het de 

woningbouwvereniging om welke reden dan ook niet 

lukt om te bemiddelen. We werken met een groep 

van getrainde bemiddelaars die zich inzetten om te 

bemiddelen bij conflicten. Deze vrijwillige bemidde-

laars zijn onpartijdig. ze oordelen en beslissen niet: ze 

zijn er om mensen met elkaar in gesprek te brengen.”

Goed om te weten: wacht niet te lang

“Dit jaar zien we bij buurtbemiddeling een daling van 

meldingen. We weten niet precies hoe dat komt. 

Wel gaan de meeste meldingen over geluidsover-

last: we noemen dat ook wel leefgeluiden. Door de 

coronamaatregelen zijn we met z’n allen vaker thuis. 

We zijn massaal gaan klussen, gezinnen deden alles 

vanuit huis en veel mensen kozen voor een huisdier. 

vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast 

die ze veroorzaken: soms weet iemand bijvoorbeeld 

niet dat z’n hond vaak blaft als die alleen thuis is. of 

iemand heeft al langer in z’n hoofd om die overhan-

gende tak af te zagen en het komt er gewoon niet van. 

als je zelf overlast ervaart is het in elk geval belangrijk 

om niet te lang te wachten voor je in gesprek gaat. 

en ga niet in gesprek als je boos of gefrustreerd bent: 

dat leidt alleen maar tot méér irritatie.”

In contact

“als coördinator doe ik de intakegesprekken: mensen 

die bellen of mailen met een vraag over overlast 

komen dus eerst bij mij terecht. vervolgens kijk ik of 

de vraag of kwestie geschikt is voor buurtbemidde-

ling. als de politie of andere hulpverlenende instan-

ties al betrokken zijn óf als er al een juridische proce-

dure loopt, dan is buurtbemiddeling niet geschikt 

om in te zetten. 

als we denken dat buurtbemiddeling kan helpen, 

vraag ik een duo van bemiddelaars om contact op 

te nemen – we werken altijd met koppels. onze 

bemiddelaar legt daarna het eerste contact met de 

andere partij, met de buren dus. het mooie is dat 

een intakegesprek soms al voldoende is. De inwoner 

is dan geholpen doordat hij even z’n verhaal kan 

doen of door het krijgen van wat tips en trucs. en 

als bemiddeling wel gewenst is, dan brengen onze 

bemiddelaars mensen met elkaar in gesprek, op 

basis van respect, vertrouwen en met aandacht voor 

de ander.”

meer weten?

buurtbemiddeling is kosteloos en voor alle inwoners 

van hollands kroon. ervaart u overlast en komt u er 

samen niet uit? neem dan contact op met buurtbe-

middeling via buurtbemiddeling@hollandskroon.nl 

of 088-  321 50 00. U kunt ook een melding doen 

via de website van Woningbouwvereniging beter 

Wonen via www.beterwonenhippo.nl. 

op de website www.problemenmetjeburen.
nl vindt u tips over het zelf starten van een 

gesprek met uw buren, onder andere over 

geluidsoverlast, tuin- of erfafscheiding, dieren 

en meer onderwerpen. 

beter Wonen  pUzzel
houDt u ook zo van puzzeLen? puzzeL Dan mee 

met De beter Wonen WoorDzoekerpuzzeL! 

bij de woordzoeker is het de bedoeling dat u in het 

diagram de woorden vindt die rechts in de lijst staan.

De woordzoeker bestaat uit een diagram met een 

letterveld en een woordenlijst. alle woorden uit de 

lijst moeten in het letterveld worden weggestreept. 

De woorden zijn kriskras, dus horizontaal,verticaal, 

van boven naar beneden, van beneden naar boven 

en diagonaal verborgen.

als alle woorden goed zijn weggestreept geven de 

overgebleven letters in het diagram, regel voor regel 

van boven naar beneden gelezen, een feestelijke 

slagzin.

Veel plezier en succes!

aanpaSSing

aanrechtbLaD

beLangen

beSchikbaar

betaaLbaar

comfort

contract

controLeren

Dakgoot

DorpSkern

eiLanD

gaSLooS

geveL

huurDer

huurSector

inSchrijven

kLantvrienDeLijk

LevenSLoopbeStenDig

LiDmaatSchap

mechaniSch

nieuWbouW

overeenkomSt

punten

reparatieverzoek

Service

ventiLatie

vereniging

vLoerverWarming

voLkShuiSveSting

voorWaarDen

WachttijD

WerkzaamheDen

WoningzoekenDe

zonnepaneLen

mijn opLoSSing iS:

G A D l N E G m E C H A N I S C H K S

E I V O Z O N N E p A N E l E N IJ E O

C G D l R N A A N R E C H T B l A D O

I E V N O p E I T A l I T N E V p V l

V V O R E E S T O O G K A D D U E T S

R E l A N T R K E I l A N D N R I G A

E l K A E R S V E J A E A T E D V A G

S p S B G O R E E R I A E E K IJ E B R

N A H l N f E T B R N N N R E T R C O

E H U A A m E R V p W K A W O T E O T

D C I A l O O T A U O A N E Z H N N C

R S S T E C N S O m B O R N G C I T E

A T V E B A S B S K O p l m N A G R S

A A E B l I W T I W I E R S I W I O R

W A S K N U I H U U R D E R N N N l U

R m T G E N C O N T R A C T O E G E U

O D I I N S C H R IJ V E N G W E V R H

O I N K E O Z R E V E I T A R A p E R

V l G B N W E R K Z A A m H E D E N l

in gesprek  
oVer  
oVerlAst? 
buurtbemiDDeLing 
kan heLpen
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heeft u ze aL eenS zien ronDLopen? ze zien er-

uit aLS boSWachterS, turen Door een verrekij-

ker en maken zo nu en Dan een aantekening: 

Dat zijn De meDeWerkerS van habituS of eco-

reeSt. Wat Doen ze en Waarom?

voordat we als woningcorporatie aan de slag gaan 

met onderhoudswerk zoals dakbedekking of hemel-

waterafvoeren (dakgoot en regenpijp), moet er 

volgens de Wet natuurbescherming een flora- en 

faunaonderzoek worden gedaan. met dit onder-

zoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van 

beschermde diersoorten. hieronder vallen kort-

gezegd alle in het wild voorkomende vogels, zoog-

dieren, amfibieën en insecten. 

eerst een quickscan, dan aanvullend onderzoek

De eerste stap in dit onderzoek is een zogenaamde 

quickscan: een snelle analyse van welke dieren er 

zoal rondom de woningen leven. hierna volgt -als het 

nodig is- een aanvullend onderzoek naar de precieze 

soorten dieren (en planten). in dit onderzoek wordt 

ook gekeken naar de leefgewoonten van de dieren 

en welke mogelijkheden er zijn om deze dieren te 

beschermen. een voorbeeld hiervan is het plaatsen 

van vleermuiskasten (‘vervangende woonruimte’) of 

simpelweg het verplaatsen van de werkzaamheden 

naar buiten het broedseizoen. 

Een huis voor de vleermuis

uit een quickscan in Den oever (2019) bleek dat er 

vleermuizen in de wijk leefden. er zijn toen vleer-

muiskasten voor deze nachtdieren opgehangen 

aan bomen en gevels, vlakbij de plek waar ze eerder 

zijn gezien. geplande werkzaamheden mogen pas 

worden uitgevoerd als de vleermuizen de kasten 

inderdaad hebben gevonden. 

Bomen, plAnten en Dieren: 
aLLeS in ‘t vizier met fLora- en faunaonDerzoek

mering in een nieUW jAsje 
Door bouWbeDrijf tuin b.v. en bouWbeDrijf hoLLanDS kroon

een kLeine metamorfoSe voor beWonerS 

van De mering in hippoLytuShoef: Daar Wor-

Den De LaatSte kLuSSen van groot onDer-

houDSWerk afgeronD. buiten zijn onDer 

anDere Daken vernieuWD en geïSoLeerD, 

ramen en kozijnen zijn vervangen en er iS 

vLoeriSoLatie aangebracht. binnen konDen 

huurDerS kiezen voor een nieuW toiLet en 

een nIeUWe badKameR en/of KeUKen.

het werk is uitgevoerd door bouwbedrijf tuin b.v. en 

bouwbedrijf hollands kroon; inmiddels voor veel huur-

ders in de mering een vertrouwd gezicht in de straat. 

ter voorbereiding is voor alle huurders een bewoners-

bijeenkomst georganiseerd. normaal gesproken zou 

er daarna een persoonlijke afspraak zijn gemaakt voor 

een huisbezoek - deze konden echter door de coro-

namaatregelen niet doorgaan. toch kijken veel huur-

ders tevreden terug op hoe het werk is uitgevoerd, het 

contact met de woningbouwvereniging en vooral de 

bouwbedrijven.

mevrouw Schabbing:  
“De badkamer was echt aan vernieuwing toe”

mevrouw Schabbing woont sinds vijftien jaar in de 

mering. eerst nog samen met haar twee dochters en 

inmiddels alleen. “maar ik heb het erg gezellig hoor, 

zowel op m’n werk als thuis. ik kijk vooral uit naar de 

nieuwe badkamer, dat was echt hard nodig. De kleur 

tegels, de kraan, de handgreepjes; we mochten van 

alles zelf kiezen. ik heb gekozen voor witte tegels met 

een grijze band en ik ben erg benieuwd naar het resul-

taat. in de keuken koos ik voor lichtgrijs eiken. hart-

stikke fris. om het werk zelf heb ik me niet veel zorgen 

gemaakt. het is soms even doorbijten, maar dan krijg 

je er wel iets moois voor terug. en de uitvoerder is 

goed aanspreekbaar en geeft overal antwoord op. zo’n 

renovatie is meteen een goede aanleiding om zelf ook 

weer aan de slag te gaan. ik ben nu alles aan het witten. 

al met al knapt m’n woning heel erg op!”

mijnheer fabrie:  
“Binnen een dag waren de kozijnen vervangen”

mijnheer fabrie woont inmiddels zo’n drie jaar in de 

mering, samen met z’n hond (“m’n maatje”). “Dit is 

een leuke buurt om te wonen, ik heb het prima naar 

m’n zin. mijn badkamer is net klaar en nu wordt de 

keuken nog aangepakt. Dan is het werk helemaal klaar. 

Wat mij betreft is het werk goed gegaan, ook met wat 

kleine extraatjes hier en daar. een handdoekhaakje 

aan de muur in de badkamer bijvoorbeeld: fijn dat 

ze dat ook meteen even doen. voor zowel de keuken 

als de badkamer heb ik lichte tegels gekozen, dat 

oogt het meest ruimtelijk. vooral buitenom ging het 

snel. binnen een dag waren alle kozijnen vervangen. 

natuurlijk, er ligt soms wat rommel in de tuin maar dat 

hoort erbij. en ik merkte op een gegeven moment dat 

mijn voordeur niet goed werkt, waarschijnlijk door het 

nieuwe kozijn. het duurde even voordat daarop werd 

gereageerd, dat had misschien wat sneller gekund - 

maar gelukkig heb ik nog een achterdeur. al met al ben 

ik zeer tevreden.” 

‘Het is soms even doorbijten,  

      maar dan krijg je er wel  

   iets moois voor terug’
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