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Het is grijs en niet lekker buiten. Ongeveer 8 graden. Maar als ik kijk op de weersverwachting voor de wat
langere termijn, dan wordt het beter! Eind maart, ik schrijf dit voorwoord nog net voor de zomertijd begint,
loopt de temperatuur op richting de 18 graden. Uit de paar mooie dagen die we gehad hebben, bleek wel hoe
iedereen er aan toe is om lekker buiten te zijn. Elkaar (met afstand) te ontmoeten.
Meer buiten zijn, betekent ook lekker in de tuin of op
het balkon zitten. Genieten van wat je ziet en wat je
hoort. Tenminste, als het natuurlijke geluiden zijn van
alle dieren om ons heen. Minder prettig vinden we het
als de geluiden van de directe omgeving ons tot overlast
zijn. Misschien vindt u goede tips in het interview, dat
we met etiquettedeskundige Beatrijs Ritsema hadden
en waarin de omgang met buren centraal staat.

Ik heb geen glazen bol, dus weet echt niet hoe de situatie
is als u dit leest. Ik weet wel dat bij de persconferentie
die ik morgenavond (eind maart dus) ga volgen weinig
positief nieuws te horen zal zijn. De positieve testen
nemen toe, net als de ziekenhuisopnames. Dus nu nog
even geen versoepeling. Maar ik ben een optimist, het
aantal ingeënte mensen neemt snel toe, dus….. het
wordt beter!

Een ‘lekker thuis’ is helaas niet iedereen gegeven. Voor
veel mensen is het ontzettend moeilijk om aan een
(andere) woning te komen. De kranten schrijven veel
over de krapte op de (huur)woningmarkt. Over de
woningbehoefte in Zevenaar is recent een onderzoek
afgerond. Een goede reden om stil te staan bij de situatie
op Het Gelders Eiland en hoe het ook alweer zit met de
manier waarop wij woningen toewijzen. “Wordt het
beter?” is hierbij een belangrijke vraag.

Met die verwachting wens ik u veel leesplezier toe,
misschien wel op een terrasje.
Dirk Hoogland
Directeur/bestuurder

We zitten nu al meer dan een jaar veel thuis. Heel veel
mensen hebben dit aangepakt om iets in de woning te
doen, de tuin flink aan te pakken of een nieuwe hobby te
ontdekken. Wij hebben thuis weer de spelletjes ontdekt.
Voor ons een positief element dat we mee hebben genomen uit deze gedwongen situatie. Het is inspirerend
het positieve met elkaar te delen. Ik hoop dat u volop
gehoor geeft aan de oproep die elders in dit nummer
gedaan wordt.

COLOFON
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Etiquettedeskundige en
journalist Beatrijs Ritsema:
Beter een goede buur dan een verre vriend. Het bekende gezegde komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Goed contact met je buren maakt het leven aantoonbaar waardevol en verhoogt het woon- en leefplezier. “Een goede
relatie met je buren is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt”, aldus
etiquettespecialist Beatrijs Ritsema. “Buren zijn er altijd en zitten in
je directe leefomgeving, daar ontkom je niet aan. Een prettige verstandhouding die niet te diep gaat, kan conflicten voorkomen.”

“Goede burenrelaties zijn
Etiquettespecialist Beatrijs Ritsema beantwoordt al ruim 20 jaar vragen over hoe het
wel of niet hoort als het gaat om de omgang
met andere mensen. Dat doet ze op haar
website via de rubriek ‘Moderne manieren’
en in columns in het dagblad Trouw. “Dat kan
te maken hebben met situaties op je werk,
met kinderen, de liefde, een verjaardag of geboorte, maar ook in de omgang met familie,
vrienden en buren”, vertelt Beatrijs. “Over al
deze zaken en meer krijg ik dagelijks diverse vragen, die ik allemaal beantwoord. Mijn
adviezen baseer ik op mijn kennis als sociaal
psycholoog en op mijn eigen levenservaring.”
Vroegtijdig in gesprek bij overlast
Als je dichtbij elkaar woont en veel thuis bent
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zoals in deze huidige coronatijd, ontkom je
er niet aan dat je je buren wel eens hoort. Je
buren kun je niet ontlopen. Daarom is een
goede verstandhouding belangrijk om overlast te voorkomen. “Wanneer het misgaat
tussen buren, is geluids- of geuroverlast vrijwel altijd de oorzaak”, is de ervaring van
Beatrijs. “En dat kan van alles
zijn. Van te harde muziek,
last van huisdieren tot
roken in de tuin of
op het balkon.
Elke situatie is
uiteraard verschillend, maar
ik
adviseer
altijd in ge-

sprek te gaan met je buren als je last van hen
hebt. Wacht je daar te lang mee dan worden
problemen groter. In het beginstadium zijn
zaken dikwijls nog recht te breien en kun je
afspraken maken. Vraag ook aan je buren of
ze last van jou hebben. Dat vinden mensen
prettig om te horen.”
Wederkerigheid
De basis van een goede relatie met je
buren is volgens
Beatrijs gebaseerd op wederkerigheid.
Behalve
dat
wederkerige

burenhulprelaties kunnen leiden tot sociale integratie, kan het ook een positief effect
hebben op het respect en waardering van
bewoners. “Maar ook daarin spelen regels. Je
kunt immers niet maar alles zeggen. Als je
van iemand een cadeau krijgt dan wordt verwacht dat je een bedankje geeft, ook al vind
je het niet mooi. Ook heb ik vragen gekregen
van mensen die niet wisten wat ze moesten
doen toen ze eten kregen van hun buren met
een andere culturele achtergrond. Je kunt je
buren bedanken en het eten aanvaarden. Het
is in hun cultuur heel gewoon. Op een later
moment kun je een keer iets teruggeven dat
bijvoorbeeld typisch Nederlands is of hen ergens anders mee op weg helpen.”

belangrijk niet gedachteloos iets te zeggen en
enigszins terughoudend te zijn omdat je niet
weet wat iemand heeft meegemaakt.”
Kennismaken met nieuwe buren
Om goede buren te worden, is het volgens
Beatrijs belangrijk dat je direct kennismaakt als
je ergens nieuw komt te wonen of als je nieuwe buren krijgt. Wie die eerste stap zet, is volgens haar niet zo relevant. “Het gaat er niet om
wie het initiatief neemt, het is belangrijker dat
kennismaken gebeurt. Kom je ergens nieuw
wonen en ga je verbouwen, dan kun je je even
voorstellen aan de buren en alvast excuses
maken voor de overlast. Informeer de buren
over de duur van de verbouwingsactiviteiten,

“Kom je ergens nieuw
wonen en ga je
verbouwen, dan kun je je
even voorstellen aan de
buren en alvast excuses
maken voor de overlast.“
eventueel met briefjes in de brievenbus. Het is
voor omwonenden prettig om te weten wat
ze ongeveer kunnen verwachten. Als er heel
ingrijpend wordt verbouwd met langdurige,
oorverdovende herrie, is het aardig om na afloop bij de naaste buren een bloemetje aan
te reiken als een klein goedmakertje voor het

gebaseerd op wederkerigheid”
Informele omgangsvormen
De vragen die Beatrijs veelal krijgt,
hebben als rode draad dat mensen
vaak bang zijn om zich uit te spreken of verkeerd begrepen te worden. “Als je ergens een probleem
mee hebt, is het belangrijk dat te
proberen op te lossen zodat je een
prettiger leven gaat leiden. Ik merk
dat de omgangsvormen in de loop
der tijd informeler worden, minder
voorzichtig en soms zelfs onbeleefd. Er kunnen botte vragen worden gesteld wat vaak niet zo wordt
bedoeld. Zoals iemand die nog
geen tweede kind heeft vragen
wanneer de volgende komt. Het is

Beatrijs Ritsema (1954) studeerde psychologie met
als hoofdrichting sociale psychologie. Ze startte
haar carrière als sociaalwetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Vanaf 1983 werkt
ze als freelancejournalist voor NRC Handelsblad,
HP/De Tijd, Vrij Nederland en Trouw. Sinds 2002
schrijft ze voor Trouw de rubriek ‘Moderne manieren’ waarin lezers vragen stellen over de dagelijkse
omgang met elkaar. Ook schreef ze diverse boeken
als de essaybundel ‘Het belegerde ego’, ‘Ter harte’,
‘Een leidraad voor de liefde’, ‘Het Grote Etiquetteboek’ en sinds vorig jaar ‘Moderne etiquette’.

Lees verder op de volgende pagina
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doorstane leed. In sommige regio’s is het van
oudsher een traditie dat nieuwkomers zich
voorstellen. Niet iedereen is op de hoogte van
bepaalde gewoontes als ze in een wijk komen
wonen. Misschien zijn de nieuwe buren wel
erg druk. Het is vaak geen onwil. Bovendien
heeft elke cultuur zijn eigen gewoontes. In
Amerika bijvoorbeeld is Welcome Wagon een
bekende traditie. Daarbij bereiden de
buren samen met andere buren
een welkom voor en nodigen
de nieuwkomers uit voor
een gezellige kennismaking. Maar je kunt ook op
de nieuwe buren afstappen als je ze tegenkomt,
een praatje maken en welkom heten.”
Elkaar kennen
Je hoeft niet met je buren bevriend te raken,
maar elkaar kennen is in diverse opzichten
handig. “Hoe beter je je buren kent, hoe minder last je vaak hebt van buurgeluiden. Als je
elkaar kent, kun je over bijna alles praten en

escaleert het niet zo snel.” Een belangrijk advies van Beatrijs is nooit te intiem te worden
met je buren. “Je kunt elkaar immers niet ontlopen als het mis gaat. Gezelligheid kan lang
goed gaan, maar ik adviseer altijd dingen
spontaan te laten gebeuren en er geen routine of traditie van te maken. Het wordt dan al
gauw moeilijk om mee te stoppen.”
Buurtband
De buurtband op een laagdrempelige manier verbeteren, is volgens haar ook
vrij simpel. “Organiseer een
barbecue in de zomer op
straat of een oudjaarsbijeenkomst als het weer mag.
Buren zijn er ook op momenten
dat je ze nodig hebt. Alleen dat is al
een reden om het contact goed te houden.
Wees vriendelijk en beleefd, toon interesse en
kijk of je iets voor iemand kan doen. Bijvoorbeeld een ouder iemand in de straat die alleen woont je hulp aanbieden. Het zit in de
kleine dingen.”

Maak kans op het boek
‘Moderne etiquette’ van Beatrijs Ritsema
Wat is tegenwoordig raadzaam in de sociale omgang? Beatrijs Ritsema geeft al jaren in
haar veelgelezen Trouw-rubriek ‘Moderne manieren’ kundig antwoord op vragen van
lezers die het spoor bijster zijn geraakt in de chaos van hedendaagse omgangsvormen.
Die vragen zijn soms hilarisch, maar bieden ook herkenning. Van smartphone-gebruik
tot irritante gesprekspartners, van co-ouderschap tot wanhoop in de liefde, Beatrijs’
adviezen bieden altijd uitkomst. In Moderne etiquette zijn de meest klemmende vragen
nu bijeengebracht. Een naslagwerk en cadeau voor jong en oud.
Wilt u kans maken op het boek ‘Moderne etiquette’ van
Beatrijs Ritsema? Vryleve verloot twee exemplaren onder
de inzendingen.
Maak de volgende zin af en maak kans op het boek.
“Ik heb superburen, want ......... “
Stuur uw zin vóór 1 juli aanstaande naar info@vryleve.nl.
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Een
n
laag inkome
en een
hoge huur?

In 2021
hebben
huurders
van een
sociale huurwoning, dus ook de huurders van
Vryleve, met een hoge huur en een
laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Had u in 2019 een
laag inkomen en een hoge huur? Dan
heeft u inmiddels een brief van Vry-

leve gekregen met een voorstel tot
huurverlaging. Deze verlaging gaat
in vanaf 1 mei. Heeft u geen bericht
gehad en had u in 2020 een daling
van uw inkomen, waardoor uw inkomen de afgelopen zes maanden lager
is dan de inkomensgrens? Dan moet
u de huurverlaging zelf aanvragen.
Wij vertellen u hiernaast graag meer
hierover.

Eenmalige huurverlaging 2021
Kom ik in aanmerking voor de eenmalige

verrassingen komt te staan en geld moet

huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur,
uw gezamenlijk belastbaar inkomen en de
grootte van uw huishouden (zie bijgaande
illustratie). De kale huur is de huur zonder
servicekosten. Dit zijn de kosten die u betaalt
als u in een appartement woont, voor bijvoorbeeld schoonmaak en elektraverbruik van
algemene ruimten. Wilt u weten wat uw kale
huur is? Ieder jaar krijgt u een brief over de
huurverhoging. In de brief van vorig jaar staat
wat de kale (netto)huur is en wat de eventuele servicekosten zijn.

t erugbetalen. U kunt dit doen via
www.toeslagen.nl.

Heeft de huurverlaging effect op mijn
huurtoeslag?
De verlaging kan betekenen dat u minder
huurtoeslag ontvangt. Het is dus belangrijk
dat u op tijd de nieuwe, kale huur doorgeeft
aan de Belastingdienst zodat u later niet voor

1 persoon
1 persoon
1 persoon

Kan Vryleve de huur dit jaar verhogen?
Nee. Landelijk is besloten dat de jaarlijkse
huuraanpassing, die meestal per 1 juli plaatsvindt, in 2021 niet is toegestaan voor sociale
huurwoningen. De huurprijzen worden dit
jaar dus bevroren.
Wat moet ik doen om deze huurverlaging
te krijgen?
Voor het aanvragen van huurverlaging heeft
Vryleve de volgende gegevens van u nodig:
- Inkomensgegevens van de afgelopen zes
maanden. Zoals salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent. Dit geldt voor alle
personen ouder dan 27 jaar die op het
adres staan ingeschreven.

2 personen
2 personen
2 personen

- Een actueel BRP-uittreksel van de samenstelling van het huishouden. Dit kunt u
aanvragen bij de gemeente en kost € 4,00
als u het uittreksel online aanvraagt en
€ 4,60 in het gemeentehuis.
U kunt de gegevens sturen naar
info@vryleve.nl
Vryleve stuurt u binnen drie weken na ontvangst van de actuele gegevens het huurverlagingsvoorstel. De huurverlaging gaat in
op de eerste dag van de tweede maand na
de datum van het voorstel. U kunt een een
malige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021.
Wanneer komt u in aanmerking voor de
eenmalige huurverlaging?
Kijk hieronder welke situatie voor u geldt. Hoe
groot is uw huishouden? Tel alle personen die
in uw woning wonen. Ook uzelf.
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Voor meer informatie: https://www.vryleve.nl/ik-huur/eenmalige-huurverlaging/. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: 0316-54 37 41.
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Van inschrijving naar toewijzing

Het vinden van een betaalbare, sociale huurwoning die past bij uw levensfase en
gezinssamenstelling is een hele uitdaging. Om ervoor te zorgen dat uw huur betaalbaar is, zijn woningcorporaties verplicht sociale huurwoningen passend toe te wijzen.
Dat betekent dat de huurprijs past bij uw inkomen en huishoudgrootte. Ellen Klaassen

woning in aanmerking komt of niet”, legt Ellen
Klaassen uit. “Het is dus belangrijk dat je alle
gegevens juist invult en dat je deze aanpast
als er iets verandert in de situatie.”

en Eline Geurts van de afdeling Woondiensten vertellen hoe het werkt.

Inschrijven bij 18 jaar
Als je 18 jaar bent geworden, is het raadzaam
je alvast in te schrijven als woningzoekende. Dat kan via de website van Vryleve. Het
kan immers een lange tijd duren voordat iemand in aanmerking komt voor een sociale
huurwoning in de gemeente Zevenaar. “Een
starter (iemand die bij verhuizing geen lege
woning achterlaat) bouwt vanaf het moment
van inschrijving meettijd op”, vertelt Eline
Geurts. “De woningzoekende met de langste
meettijd die reageert op een woning, krijgt
de woning als eerste aangeboden. Bij een
doorstromer, iemand die wel een lege wo8

ning achterlaat bij verhuizing, is de meettijd
gelijk aan de woonduur in de huidige woning.
Sinds 2013 behoud je de opgebouwde meettijd bij verhuizing. Dat geldt ook bij scheiding
(herstarter) voor beide personen of als je een
koopwoning hebt gehad.”
Wijzigingen doorgeven
Het inkomen en de huishoudgrootte moeten passen bij de huurprijs van de woning.
Daarom vult een woningzoekende bij het inschrijven onder andere het verzamelinkomen
en de huishoudgrootte in. “Deze gegevens
bepalen of een woningzoekende voor een

Reageren op beschikbare woningen
Het is mogelijk om de woonwensen vast
te leggen in een zoekprofiel. Komt er een
woning op de website die voldoet aan het
zoekprofiel, dan ontvangt de woningzoekende een e-mail. Dit heeft een groot voordeel volgens Eline. “Je hebt er geen omkijken
naar en mist nooit iets. Het is mogelijk om op
twee woningen per week te reageren. Hiervoor geldt een reactietermijn van een week.
We wijzen het grootste deel (ca. 85%) van de
woningen toe op basis van meettijd. Dat betekent dat wij contact opnemen met degene
die reageerde op de woning én de langste
meettijd heeft. Wij bellen niet iedereen op.

Woningbehoefte
Het Gelders Eiland

Loting
Heb je nog niet zo’n lange meettijd, dan is het
verstandig te reageren op de woningen die
via loting worden toegewezen. Dit gebeurt bij
ongeveer 15% van de vrijkomende woningen.
De computer loot dan willekeurig iemand uit
de lijst van reacties. Eline: “Hierbij wordt niet

De woning accepteren
Als een woningzoekende in aanmerking
komt voor een woning, dan heeft Vryleve een
aantal gegevens nodig. Het is belangrijk om
deze documenten tijdig in huis te hebben.
“Wij hebben een inkomensverklaring en jaaropgave nodig van de toekomstige huurder
en eventuele partner”, zegt Ellen. “Deze zijn
aan te vragen bij de Belastingdienst via het
telefoonnummer 0800-0543 of zijn online te
downloaden. Ook moeten een verhuurders-

Eind 2020 heeft Companen een rapport uitgebracht waarin zij haar beeld geeft van de
woningbehoefte in de periode 2019-2030 in
de gemeente Zevenaar. De opdracht hiertoe
is gezamenlijk gegeven door de gemeente,
de drie corporaties en hun huurdersverenigingen. Dit rapport is terug te vinden op
onze website. De onderzoekers geven per
dorp aan wat naar hun mening de woningbehoefte is. De behoefte is niet strak aan een
dorp toe te meten, maar is wel op het niveau

gekeken naar de meettijd. Gelden er eventuele voorwaarden, dan staan deze in de adver-

verklaring en/of hypotheekhoudersverklaring,
loonstroken van de laatste drie maanden en

van Het Gelders Eiland aantoonbaar.

Na de sluitingstermijn kun je via ‘Mijn Vryleve’
op de website zien op welke positie je bent
geëindigd.”

“Een starter (iemand die bij verhuizing geen
lege woning achterlaat) bouwt vanaf het moment
van inschrijving meettijd op. De woningzoekende
met de langste meettijd die reageert op een w
 oning,
krijgt de woning als eerste aangeboden.“
tentie. Uiteraard moeten de woningen passen
bij het inkomen en de huishoudgrootte. Door
woningen te verloten, hebben ook
woningzoekenden met een
korte inschrijfduur kans op
een woning!”
De woning
bezichtigen
Na de toewijzing,
is het mogelijk de
woning te bekijken.
De woningzoekende
heeft een week de tijd
om te beslissen of hij of
zij de woning wil huren. Pas
als de eerste kandidaat na bezichtiging de woning niet accepteert, neemt Vryleve contact op met de eerstvolgende kandidaat op de lijst.

een uittreksel basisregistratie personen (BRP)
worden ingediend. Het BRP-uittreksel voor
de samenstelling van het huishouden
is te verkrijgen bij de gemeente. Pas na controle van alle
gegevens mogen we de
woning definitief toewijzen.”
Heeft u vragen
over het in
schrijven of de
toewijzingsregels?
Kijk dan op onze website of neem contact met
ons op. Inschrijven, gegevens wijzigingen of reageren op
woningen is mogelijk via het klantportaal
Mijn Vryleve:
https://mijn.vryleve.nl/inloggen/

Passende woningbehoefte
De onderzoekers concluderen dat de behoefte aan sociale huurwoningen op Het
Gelders Eiland twintig woningen is. Daarnaast moeten er ongeveer 40 woningen
verbouwd worden naar kleinere grondgebonden woningen. Hierbij gaan de onderzoekers ervan uit dat de huidige krapte op
onze woningmarkt past binnen de gangbare normen. Er hoeft dus volgens hen geen
inhaalslag gemaakt te worden. De woningbehoefte is gelijk aan de toename van het
aantal huishoudens.
Bevindingen
Tot nu toe hebben de onderzoekers hun
bevindingen gepresenteerd aan hun opdrachtgevers en recentelijk aan de gemeenteraadsleden. De beelden die de onderzoekers hebben en de conclusies die daaruit
getrokken zijn, moeten nog nader besproken worden. De doelstelling is dat dit leidt
tot een gezamenlijk plan om voor de toekomst voldoende woningen te realiseren.
Heeft u na het lezen van het rapport vragen,
opmerkingen en/of aanbevelingen, geef die
dan aan ons door via info@vryleve.nl. Wij reageren hierop en kunnen deze mogelijk ook
meenemen in de komende besprekingen.
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Het Gelders Eiland is rijk
aan prachtige, pittoreske
plekjes. Het afgelopen
jaar ontdekten we in onze
eigen omgeving heel wat
moois om van te genieten.
Van de mooiste natuur en
vergezichten tot verrassende
paden. We deden een oproep
in de vorige Welkom Thuis!
om uw favoriete plekje te
fotograferen en delen er graag
een aantal met u.

Favoriete plekjes...
Carvium Novum
In dit nieuwe recreatie- en natuurpark
aan de Eltenseweg in Lobith is het oude
landschap met geulen, dijken en waarden in ere hersteld. De redoute Revensweert kunt u niet missen: een strakke
heuvel met indrukwekkend weids
uitzicht, waar de Tachtigjarige
Oorlog weer even tot leven
komt.

De Geuzenwaard, Lobith
Dit natuurgebied van 40 ha. is een
oude Rijnstrang tussen Tolkamer en
Lobith. Hier lopen Schotse Hooglanders en paarden vrij rond. Vanaf de
intieme fiets- en wandelpaden heeft
u zicht op molens en dorpen en kunt
u genieten van de ongerepte natuur.
10

dicht bij huis

Ossenwaard
In de Ossenwaard vind je twee strak
gestileerde heuvels met weidse uitzichten over het polderland rond de
Oude Rijn. Hier kun je stilstaan bij de tijd dat
het gebied van Rijnwaarden onderdeel was van
het hoofdtoneel van de nationale geschiedenis: de
Tachtigjarige Oorlog.

‘Het gat van Schip’
Prachtig ongerept stukje natuur, in
de volksmond ‘het gat van Schip’ genoemd. Het ligt naast de Batavenweg
in Lobith, ter hoogte van de appelboerderij van de familie Schip, in de
richting van de benzinepomp. Het
water is zo helder en er zijn veelal
libellen te zien, maar ook reigers en
diverse eenden. Een stille oase.

Fotografie
• A. Heymen
• L. Joosten
• M. van der Steen
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Buurtbemiddeling brengt buren bijeen

“Trek tijdig aan de bel!”
Geluids- of geuroverlast, overhangende takken, blaffende honden, mensen onder
vinden wel eens overlast van hun buren. Soms kan iets kleins langzaam uitgroeien tot
een conflict. Als de emoties oplopen, kan het moeilijk zijn om tot een gesprek te komen.
De vrijwilligers van Buurtbemiddeling WDZ kunnen uitkomst bieden en
helpen samen een oplossing te vinden. Vryleve is sinds begin dit jaar aangesloten bij dit succesvolle initiatief.

Buurtbemiddeling WDZ is een gratis
dienstverlening voor alle inwoners van de
gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar, die een probleem hebben met de buren.
“Samen met buurtbemiddelaars leren buren
om weer in gesprek met elkaar te komen
en afspraken te maken die voor beide par
tijen aanvaardbaar zijn”, vertelt coördinator
Heleen Woelders. “Door onze inzet is een
klacht naar de gemeente of verhuurder of de
12

inzet van de politie vaak
niet nodig.”
Intakegesprek
Mensen die gebruik willen maken
van de diensten van Buurtbemiddeling WDZ
kunnen zich bij Heleen melden. Ook een
wijkagent of woningcorporatie kan mensen
doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. “Het
is belangrijk om in een vroegtijdig stadium

aan de bel te trekken”, benadrukt Heleen. “Als
je te lang wacht, is het steeds moeilijker om
met elkaar in gesprek te gaan. Ik houd
een intakegesprek met de buurtbewoner die zich heeft gemeld.
In deze coronatijd doe ik dat
telefonisch. Dan beoordeel
ik of Buurtbemiddeling een
geschikte optie is. We zijn er
voor de huis-, tuin- en keukenconflicten. Conflicten tussen
familieleden, tussen bedrijven en
particulieren en situaties waarin iemand
erg verslaafd of psychisch in de war is, vallen
niet onder de dienstverlening van Buurtbemiddeling. Het komt dan ook voor dat we
mensen doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie.”

Onpartijdig
Na het verhaal te hebben aangehoord, neemt
één van de zeventien buurtbemiddelaars contact op met de andere
partij om ook hun kant van het verhaal te
horen. Als beide partijen instemmen, volgt
een gezamenlijk gesprek. “Dit vindt op een
neutrale plek plaats”, zegt Heleen. “De buurtbemiddelaars werken in tweetallen. Het zijn
ervaren en goed getrainde vrijwilligers. Onze

kracht is dat we onpartijdig en realistisch
zijn. We vragen altijd of mensen zelf eerst
willen proberen het gesprek met de buren
aan te gaan. Dat is best lastig, want mensen
willen dat vaak wel, maar weten niet hoe ze
dat moeten doen. Elk traject is maatwerk. We
gaan in het gesprek terug tot de kern, om
waar het nu echt om draait. We begeleiden,
ondersteunen en zijn erop gericht goede afspraken te maken tussen buren. Daarbij zijn
we laagdrempelig, geven handvatten maar

belt de coördinator op om te informeren
hoe het gaat en of beide partijen zich aan
de afspraak hebben gehouden. “Het komt
ook voor dat buren zelf weer contact met
ons opnemen. We gaan alleen opnieuw in
gesprek als er een nieuw doel is. Ontwikkeling is immers de oplossing. Mensen kunnen
uiteraard altijd bellen voor advies.”

komen niet met een oplossing. Die ligt bij
de mensen zelf. Ze moeten
immers zelf de regie in
handen houden en
verantwoordelijkheid nemen
voor hun eigen conflict.
Soms komt
het voor dat
het niet lukt
om afspraken
te maken.
Dan kunnen we
extra ondersteuning aanbieden in
de vorm van coaching.
We leren mensen wat zij zelf
kunnen doen en wat het effect is van hun
gedrag.”

gemeen dat ze ontstaan door misverstanden. “Mijn tip is altijd in gesprek te gaan als je
ergens last van hebt. Pak een rustig moment
en leg je probleem uit. Vaak doen mensen
dat niet en stapelen de emoties op. Dan
komt het voor dat er dingen worden gezegd
waar ze achteraf spijt van krijgen en dat een
gesprek escaleert. We merken ook dat veel
buren elkaar niet kennen of niet weten hoe
ze kennis moeten maken. Hoe beter je elkaar
kent, hoe makkelijker het is om in gesprek
te gaan over gewone zaken en daarna over
wat je dwars zit. Op de website
www.problemenmetjeburen.nl staan diverse tips om de sfeer en de communicatie
goed te houden.” Heleen ervaart haar werk
als zeer dankbaar. “Het is mooi om te zien
dat buren weer goed met elkaar in
gesprek zijn, iets gezamenlijk organiseren of voor
elkaar kunnen
betekenen. Dat
geeft enorme
voldoening.”

Nazorg
De inzet van Buurtbemiddeling is een
kortdurend proces. Na een aantal weken,

Ga tijdig in gesprek
De meeste zaken hebben volgens Heleen

Buurtbemiddeling inschakelen?
Heeft u een probleem met de buren, lukt het niet om goed met ze te praten en weet u niet hoe u het
op kunt lossen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling WDZ. Bel (06) 27 83 84 71, mail naar
buurtbemiddelingwdz@rijnstad.nl of kijk op https://rijnstad.nl/buurtbemiddeling voor meer informatie.
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Woningcorporaties, zorgverzekeraars
en energie- en waterleveranciers
zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht
om 
betalingsachterstanden van
hun k
 lanten door te geven aan de
gemeente Zevenaar. Het doel hiervan
is om op tijd financiële problemen in
kaart te brengen en problematische
schulden samen te voorkomen.

Sneller schulden melden
moet leiden tot
betere schuldhulp
Geen toestemming nodig

Vryleve mag deze gegevens zonder toestemming van de huurder doorgeven
aan de gemeente door een wijziging in
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Door de wetswijziging kan
een gemeente in actie komen voordat
de financiële problemen te groot zijn
geworden. Mensen met problematische
schulden blijken in de praktijk namelijk
lang te wachten voordat ze zelf hulp inschakelen.
Team Vroegsignalering gemeente

De gemeente Zevenaar stuurt u na ontvangst van de melding van de achterstand een brief om hulp aan te bieden.
U besluit zelf of u van deze hulp gebruik
wilt maken. Samen met een medewerker
van team Vroegsignalering kijkt u naar
uw situatie. Het team helpt bij het maken van betalingsregelingen. Ook helpt
het bijvoorbeeld bij het aanvragen van
toeslagen en het maken van een helder overzicht van inkomsten en uitga14

ven. Zo helpt de gemeente Zevenaar zo
vroeg mogelijk bij financiële problemen
om problematische schulden en lange
schuldhulpverleningstrajecten te voorkomen. Is er meer hulp nodig? Dan helpt
een consulent Schuldhulpverlening van
de gemeente Zevenaar u verder.

Meer informatie

Wilt u meer weten over vroegsignalering?
Neem dan contact op met
Team Vroegsignalering via
vroegsignalering@zevenaar.nl
of telefonisch via 0316 - 59 51 11.

Geen huurverhoging per 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 brengt Vryleve, net als alle andere woningcorporaties in Nederland, geen huurverhoging in rekening.
De minister geeft uitvoering aan de ‘motie Beckerman’, die
verzoekt om bevriezing van de huren in de sociale sector.
De Tweede Kamer heeft deze motie op 9 februari
2021 aangenomen. Hiermee vervalt de eerder
aangekondigde maximale huurverhoging van
inflatie plus 1 procentpunt (2,4%) per 1 juli 2021.
Dit geldt tot 30 juni 2022.

VRYLEVE
NIEUWS

Twee nieuwe leden
Raad van Commissarissen Vryleve
De Raad van Commissarissen van Vryleve (het toezichthoudend
orgaan) is erg blij met de invulling van de twee vacatures, die
in de raad ontstonden door het vertrek van Kees Rombouts en
Wilco van Brandenburg. Per 1 oktober 2020 verwelkomde de raad
twee nieuwe leden. Ron Frerix werd benoemd op voordracht van
de personeelsvertegenwoordiging en is gekozen tot voorzitter.
De tweede nieuwe commissaris is Wouter Würdemann.
Hij werd benoemd op voordracht van de Huurders
Belangen Vereniging.

Wouter Würdemann

Ron Frerix

Tips bij hinder in huis
In dit boekje staan 30 tips die u kunnen helpen
uw leefplezier in de woning te verbeteren. Het
gaat in op hoe u bijvoorbeeld stank, geluidsoverlast en vreemde uitslag op de muren te lijf
kunt gaan. Het geeft ook antwoord op de vraag
wat er precies gevaarlijk aan is. Het boekje is
samengesteld door Strooming en te bestellen
via 010 - 22 03 499. U kunt het boekje op de
website www.strooming.nl ook eenvoudig
gratis downloaden.
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Houd water
in uw tuin!

E. Vreman

Door water in de tuin te houden, zorgt u
voor extra leven in de tuin zoals groen,
vogels en nuttige insecten. Ook blijft uw
tuin in de zomer een stuk koeler en helpt
u uiteindelijk mee verzakking te voor
komen. Enkele tips om dit voor elkaar te
krijgen, zijn:
• Heeft u veel straatwerk? Haal een deel
weg en plant hierin vaste planten en
boompjes. Zo loopt regenwater niet
direct weg, maar houdt u in de tuin.

Je tuin als paradijs
Als er één ding is dat we geleerd hebben van de coronacrisis is het wel hoe fijn het is om een
tuin te hebben en hoe heerlijk het is om te kunnen wandelen in de natuur. We genieten volop
van het groen en het buiten zijn. Nu de lente is begonnen, het weer steeds mooier wordt en
we langere dagen krijgen, vertoeven we meer tijd in de tuin. De tuin is een fijne plek, waar je tot
rust kunt komen. Een plek die bijdraagt aan het geluksgevoel. De lente is hét ideale m
 oment
om je tuin aan te planten. Gaat u met de tuin aan de slag? Kies dan voor groen en tegels eruit!
Minder tegels zorgen ervoor dat het water sneller de grond in kan
zakken. Minder kans op plassen en verzakkingen dus. De heer
Vreman en familie Bodde hebben hun eigen paradijsje ge
schapen en laten het resultaat graag zien!

•

•

•

•
Fam. Bodde
•

Bovendien zorgt het groen voor gezonde lucht (afgifte van zuurstof ) en
schaduwplekken.
Breng bladeren, grasmaaisel en koffiedik onder uw struiken aan. Het water
blijft dan langer onder de plant staan.
Vervang straatwerk op sommige plekken door een grindlaag of grasstenen
(open stenen).
Graaf één of enkele korven met grof
grind in uw tuin in, ongeveer ter hoogte van de dakgoot. U kunt ook het
regenwater vanaf de goot in de grond
laten lopen en laten infiltreren. De korf
zorgt voor langzaam weglopen van
water in de grond.
Laat het regenwater in een regenton
lopen. Het water kunt u bijvoorbeeld
gebruiken om de tuin te begieten.
Breng wat hoogteverschil aan in de
tuin, met name naar de randen. Op de
lagere gedeelten blijft water langer in
de grond aanwezig.

Scan de QR code voor meer tips
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Wat we uit de coronacrisis halen
De onzekere periode waarin we leven, houdt ons al ruim een jaar in de greep. De coronacrisis heeft effect op
de wereld om ons heen, maar ook op persoonlijk vlak. Het vraagt om aanpassingsvermogen van iedereen.
Toch heeft deze periode niet op iedereen een negatief effect. Hoe slaan onze huurders er zich doorheen en
wat heeft deze tijd gebracht?

JOOP MEIJER (79) UIT TOLKAMER
“Voor mijn vrouw en mij is niet veel veranderd sinds de coronapandemie. Uiteraard
houden we de regels in acht en ontvangen
we zo min mogelijk bezoek, maar we vinden
het ook belangrijk een beetje te leven! Ik ben
een fervent vogelliefhebber en wandelen en
fietsen zijn hobby’s van ons. Dat kunnen we
nog steeds doen. En met een hond in huis,
moet je er wel uit. Weer of geen weer. Het is
alleen jammer dat je niet even op een terras
kan zitten. We zijn en leven gezond en wonen
in een buurt waar we naar elkaar omkijken en
elkaar helpen wanneer nodig. En dat is een
groot goed!”

DORIET VAN HEUSDEN (70) UIT LOBITH
“In deze tijd waarin je door corona wordt beperkt, voelen mijn man en ik ons gezegend
dat we elkaar hebben. Toen corona begon,
zagen we ineens onze vier kleinkinderen, op
wie we wekelijks oppasten, niet meer. Dat
was een groot gemis. In het begin hadden
we veel contact via beeldbellen, nu gaan we
er af en toe eventjes naartoe. De flitsbezoekjes voelen nu nog specialer. Maar die laatste
paar maanden houden we vast en zeker ook
nog wel vol. Zowel de (klein)kinderen als wij
kunnen niet wachten tot we weer allemaal
bij elkaar mogen zijn. Eén groot voordeel van
de extra vrije tijd is dat mijn man het hele
huis aan de binnenkant heeft geschilderd.
En ik heb naast mijn bestaande hobby’s iets
nieuws uitgevonden, painting!”

JAN HERMSEN (81) UIT PANNERDEN
“Mijn vrouw en ik maken dagelijks een wandeling en een aantal keer per week een fietstocht. Dat deden we al voor corona. Betekenisvolle contacten, verjaardagen en feestjes
missen we het meest, maar ik vind deze tijd
het vervelendst voor de jeugd. Zelf ben ik
altijd bezig. Ik werk graag in onze eigen tuin
en in die van onze zoons. Daarnaast verzorg
ik dagelijks de 80 vogels in de volière van de
kinderboerderij in Pannerden en in de broedtijd twee keer per dag. En ik houd van knutselen. Tijdens het koude weer maakte ik vogelhuisjes in de schuur. Het contact met onze
buren is goed, maar minder in deze tijd. Wel
helpen we elkaar. Met de sneeuwval bijvoorbeeld maakte ik ook het pad voor de buren
schoon. Ik heb altijd wel wat om handen!”
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Blij met goede rapportcijfers over 2020
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Half maart 2020 veranderde onze
manier van werken volledig. Bijna alle
medewerkers van Vryleve w
erkten
op slag vanaf 16 maart vanuit huis.
Alleen
de
hoogstnoodzakelijke
reparaties werden nog uitgevoerd.

De balie werd gesloten. De oplevering
van zestien nieuwbouwwoningen in
Herwen gebeurde op afstand. O
 verleg
en persoonlijke gesprekken vonden
niet meer op kantoor plaats maar
telefonisch, soms via videobellen. Het
was even wennen, maar lukte na korte
tijd aardig goed.

Service bieden

Tips

We hadden in die periode het gevoel huurders en woningzoekenden weinig service te kunnen bieden. Toch vonden
we manieren om woningopnamen, reparaties en verhuringen
te blijven doen en gesprekken te voeren binnen de gestelde
RIVM-maatregelen. Bijvoorbeeld met filmpjes, infographics en
ook telefonisch. Gelukkig konden we na verloop van tijd weer
reparaties uitvoeren en planmatig werk doen waardoor we opgelopen achterstanden konden inlopen.

Een andere opsteker voor Vryleve was dat ruim 80% van de reparaties in één keer afgerond kon worden. De tips die Vryleve
meekreeg van respondenten waren: zorg ervoor dat informatie over installaties beschikbaar is om later na te lezen, breng
het zoekprofiel en Mijn Vryleve beter onder de aandacht, maak
huurders attent op informatie op de website, reageer snel op
e-mails en houd de mogelijkheid zo lang mogelijk open voor
persoonlijk contact over reparaties en woningtoewijzing. Wij
nemen ons deze adviezen ter harte en werken hieraan.

Waardering ‘anders werken’

In dit rare werkjaar ging ons klantonderzoek gewoon door onder vier klantgroepen: nieuwe huurders, woningzoekenden,
vertrekkende huurders en zittende huurders. Het doel van
het onderzoek was ervaringen en meningen te horen over de
dienstverlening om deze waar mogelijk te kunnen verbeteren.
Ondanks de coronamaatregelen waren de meeste klanten in
2020 tevreden met de dienstverlening van Vryleve. Hiermee
gaven zij aan ons ‘andere werken’ gewaardeerd te hebben. Een
mooie opsteker voor ons om door te gaan, dank daarvoor!

Blij met beoordeling

We zijn erg blij met de beoordelingen die we kregen. Vertrekkende huurders gaven voor de dienstverlening een 7,8 en zittende huurders gaven een 8,3 voor uitvoering van reparaties.
Hiermee geven deze klanten aan dat we er in 2020 het beste
van hebben gemaakt en dat we onze dienstverlening serieus
nemen. We danken iedereen voor het invullen van de korte
enquêtes in 2020 en ook alvast voor de moeite die u hiervoor
neemt in 2021. We leren hier veel van!

Wilt u alle resultaten van het klantonderzoek inzien en kijken wat we ermee doen?
Neemt u dan gerust contact met ons op via info@vryleve.nl. Als u dat wilt, kunnen we de rapportage ook met u delen.
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Bereikbaarheid

Column

Een goede buur...
Het is alweer even geleden dat mijn gezin verhuisde naar de Graaf Ottoweg.
We kregen nadat we gesetteld waren een leuk ‘welkomstplantje’ van de buren met de
vraag of ‘t erg was, als er af en toe piano gespeeld werd. ‘Nee, maar’, zei ik, ‘dan wil ik

Vryleve

Vanwege de coronamaatregelen
werken wij thuis. Het kantoor is
gesloten. We zijn bereikbaar via
0316 - 54 37 41 en info@vryleve.nl.
Online, via www.vryleve.nl zijn
wij 24/7 open! Via MijnVryleve
logt u als huurder in.

wél dat je begint met ‘Für Elise’. Stel je zomeravonden voor, kinderen in bed, jij b
 uiten
met ‘n kop koffie en op de a
 chtergrond een persoonlijk concert van B
 eethoven, hoe
speciaal is dát! Iets om nooit meer te vergeten.
Maar goed, ze verhuisden en we kregen een nieuw, jong stel naast ons te wonen: Bert en
Erna. Die door de kinderen meteen werden omgedoopt tot Bert & Ernie.
Na een grondige verbouwing was ‘t zover: de buurtjes deden hun intrek. Een leuk, rustig
en vriendelijk stel. Zij had een administratieve baan en hij werkte bij de politie, wat meteen
veel indruk maakte op mijn 5-jarige zoon...’heb je dan ook handboeien en ‘n pistool???’ En

U vindt hier invulformulieren voor
woningverbetering, eigen verbouwingen of melden van overlast. Ook
kunt u hier reparaties inplannen.

dat hád-ie, plus ‘n motor, nou ja, Bert kon niet meer stuk.
Mijn kinderen hebben een groot stuk van hun vroegste jeugd beleefd hoe prettig het is
om met fijne buren op te groeien en ik denk, nee, ik weet wel zeker dat zij een fijne tijd
naast ons hebben gehad... Zo weet ik nog dat Erna met mooi weer graag een poosje ging
‘zonnen’ in de achtertuin. En dan liepen de kinderen in ónze achtertuin heen en weer te
roepen: ‘Ernie, omdraaien’, omdat ze bang waren dat ze zou verbranden... en Erna draaide
zich dan ook om en zonde rustig verder... of ze murmelde: ’Heb ik net al gedaan...’.
Voordat dit nou een te klef verhaal wordt, vertel ik er even bij, dat we écht niet hele dagen
bij elkaar binnenliepen. Maar het feit dat we zo prettig woonden,
lag zéker ook aan onze fijne buren.
Tot op de dag van vandaag hebben ze een speciaal plekje in ons
hart, we hebben ‘t regelmatig nog over ‘onze’ Bert en Ernie!
Ik wil overigens andere buren die we in de loop der jaren hebben
gehad, niet tekort doen. Het is zo belangrijk dat je een goeie
verstandhouding met elkaar hebt en dat je er voor elkaar
bent als het nodig is. Ook dát hebben we
helaas wel eens moeten meemaken, maar zó hoort ‘t ook!
Kortom: een goede buur is
inderdaad beter dan
een verre vriend!
Annelies Jansen,
Lobith

Reageren op deze column? Mail naar info@vryleve.nl
of bel 0316 - 54 37 41. Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Heeft u een afspraak voor een
reparatie, woninginspectie of sleutel
uitgifte? Dan komen wij bij u thuis.
We houden ons aan de corona
maatregelen. Dit vragen we van u:
• U en uw huisgenoten hebben geen
coronaklachten.
• Heeft u klachten op de dag van de
afspraak? Bel ons, dan verzetten we
de afspraak.
• Tijdens de werkzaamheden bent
u in een andere ruimte dan onze
medewerker.
• Toch in dezelfde ruimte? Dan houdt
u tenminste 1,5 meter afstand van
onze medewerker. Onze mede
werker draagt een mondkapje.
Wij vragen u dit ook te doen.
Nieuwe landelijke maatregelen kunnen
tot wijzigingen in onze werkwijze leiden.
Kijk voor de actuele situatie op
www.vryleve.nl en op onze
Facebook pagina.
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De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 juli 2021 aan ons doorgeven.
Dat kan via info@vryleve.nl of door uw antwoord te versturen naar:
Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter waarde van € 25,00.
De oplossing van de puzzel uit de vorige Welkom Thuis! was:
Herontdek je eigen omgeving.
De winnaar van de cadeaubon is: Johan Boer uit Herwen.
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Suggesties?
Bent u bezig met een interessant
project, heeft u een idee om
de leefbaarheid op het Gelders
Eiland te verbeteren of iets
compleet anders? Laat het ons
weten voor eventuele plaatsing
in de volgende Welkom Thuis!
Stuur uw suggesties naar
info@vryleve.nl of bel met
0316 - 54 37 41.

