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Met veel plezier stellen wij een paar keer per jaar ons bewonersblad EIGENplek
samen. Dat doen wij omdat we met alle collega’s betrokken zijn bij ons werk en
graag met u de actualiteiten delen. Wij houden u op de hoogte van wat er speelt
op het gebied van wonen. Dat gaat over lokale en regionale ontwikkelingen,
maar ook over zaken die uit landelijk beleid voortkomen en waar wij in ons werk
rekening mee houden.

U leest deze keer onder meer over de opleveringen van de eerste nieuwe huurwoningen

in Hoef en Haag. Dit nieuwe dorp aan de Lek begint al goed vorm te krijgen en de eerste

bewoners hebben met veel plezier hun intrek genomen. We weten dat er veel vraag is

naar betaalbare huurwoningen. Maar we zijn verrast dat er bij de aanbieding van de

eerste 36 nieuwe huurwoningen maar liefst 725 woningzoekenden zich hebben aan-

gemeld. Dat betekent dat het woningtekort in de regio, waarvan Vianen onderdeel 

uitmaakt, groot blijft en aandacht vraagt. Dat steunt ons ook om verder te werken aan

andere nieuwbouwplannen. Dat zijn er best veel. U kunt daar in deze uitgave meer over

lezen en u kunt de projecten ook volgen op onze website www.lekstedewonen.nl.

Ook is er een overzicht opgenomen van straten waarin we dit jaar technische werkzaam-

heden uitvoeren. Zit uw straat erbij, dan kunt u lezen wat we van plan zijn te doen.

In het artikel over de huurverhoging per 1 juli 2017 lichten we toe dat we dit jaar de 

betaalbaarheid als leidraad hebben gebruikt bij de bepaling van de huurverhoging. 

Ten opzichte van de maximaal toegestane huurverhoging kunnen we aanzienlijke lagere

percentages rekenen. We hebben dit mogelijk gemaakt, omdat LEKSTEDEwonen 

daarvoor dit jaar in financiële zin ruimte heeft. Het Huurdersberaad, dat alle huurders in

Vianen vertegenwoordigt, heeft een dringend appèl op ons gedaan om vooral de 

huurverhoging voor huishoudens met lage inkomens zo laag mogelijk te laten zijn. 

Dat is gelukt. Wel hanteren we voor huishoudens met hoge(re) inkomens de inkomens-

afhankelijke huurverhoging. Maar ook daar is het wettelijke maximum van 4,3% 

niet nodig.

Natuurlijk volgen wij ook de plannen tot herindeling van de gemeente Vianen naar de

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. We nemen u mee in de mogelijke effecten die 

daardoor gaan optreden. Er wordt gestreefd om per 1 januari 2019 met de nieuwe 

gemeente van start te gaan.

Houdt u ook onze website de gaten voor de

verduurzaming van ons woningbestand. 

We zijn druk bezig om voorbereidingen in 

dit verband te treffen en gaan deze zomer

onze plannen hiervoor kenbaar maken.

Namens alle collega’s wens ik u veel lees-

plezier en een mooie zomerperiode toe. 

Ed de Groot
Directeur-bestuurder

Een nieuw dorp
krijgt vorm
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Wonen in Hoef en Haag? Ja, graag!
De eerste 36 woningen zijn november 2016 geadverteerd 

en hierop hebben erg veel woningzoekenden gereageerd. 

In totaal waren er 725 geïnteresseerden, dus gemiddeld 

20 belangstellenden per woning. Helaas hebben wij dan ook

een groot aantal woningzoekenden moeten teleurstellen. 

Echter, degenen die wel in aanmerking kwamen maakten we

erg blij en kijken reikhalzend uit naar de oplevering van hun

woning. Tijdens de zogeheten ‘kijkdag’ in februari, hebben

velen een blik mogen werpen in hun nieuwe woningen en 

dat leverde veel positieve reacties op. Eindelijk zagen zij hun

woning in het echt en dat geeft meer perspectief dan vanaf 

papier. Voor sommige huurders was dat erg leuk, andere

‘schrokken’ nog een beetje van zo’n lege woning en moesten

De eerste huurwoningen in Hoef en Haag zijn eind april opgeleverd. Een 
bijzonder moment, want wat een jaar geleden nog een weiland was, is nu een
echt dorp in aanbouw. Een dorp waar veel ruimte is voor groen en water, maar
waar ook diverse voorzieningen komen. Wij nemen u graag mee in de 
totstandkoming van het nieuwe dorp aan de Lek door u voor te stellen aan een
tweetal nieuwe bewoners van dit dorp. Hoe verlopen de voorbereidingen op 
hun verhuizing naar Hoef en Haag?

Hoef en Haag
Een nieuw dorp in Vianen!

1.800 WONINGEN
In Hoef en Haag zijn 1.800 woningen gepland, waarvan 

volgens de huidige prognose de eerste 1.500 tot circa

2025 worden gebouwd. Hiervan zal 20% uit sociale 

huurwoningen bestaan, dat zijn er dan in totaal 360. 

Er komen meerdere typen sociale huurwoningen. 

De volgende fase bestaat uit 37 huurwoningen die 

waarschijnlijk najaar 2017 in de verhuur gaan. 

Vervolgens wordt er een appartementengebouw van 

22 huurwoningen in het nieuwe dorpshart ontwikkeld.
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een beroep doen op hun voorstellingsvermogen hoe de 

woning er ingericht uit kan komen te zien met hun eigen 

meubels en behangkeuzes.

De zoektocht van twee vriendinnen
Mevrouw Roomenburg en mevrouw Davelaar waren ook bij

deze kijkmiddag. Twee vriendinnen die beiden een woning in

dit mooie project gaan huren. Toch hadden zij tot een paar

maanden geleden, nooit verwacht dat ze zouden verhuizen 

en dan ook nog eens naar hetzelfde dorp. Ze kennen elkaar 

al vele jaren en zijn onafscheidelijk. Samen eten en winkelen 

ze graag, ze zien elkaar bijna elke dag. Dolblij zijn deze 

‘zussen’ dan ook dat ze dichterbij elkaar komen te wonen. 

Ruim een jaar gelden besloot mevrouw Davelaar te verhuizen.

Haar voorkeur ging uit naar de stad Utrecht. 

Tijdens haar zoektocht bleek het 

lastig om een leuke woning in Utrecht 

te vinden. Ze besloot haar zoekgebied 

uit te breiden en werd enthousiast voor 

de plannen voor Hoef en Haag. Snel appte ze haar vriendin 

met de vraag of zij ook hierin geïnteresseerd was. Ondanks 

dat mevrouw Roomenburg geen concrete verhuisplannen 

had, was haar aandacht meteen getrokken. Al snel besloot 

ze ook via WoningNet te reageren, alhoewel ze haar kans 

klein achtte. Ze had immers een korte inschrijftijd. 

“Mijn reactie was dan ook meer voor de grap. Op termijn wilde 

ik wel graag naar een nieuwbouwwoning verhuizen, dus mocht

het lukken, dan was het mooi meegenomen...”

Twee woningen
Na hun reacties in WoningNet kreeg mevrouw Davelaar al snel

twee woningen aangeboden, aangezien ze op een tweetal 

verschillende woningtypen had gereageerd. Samen kwamen 

de vriendinnen naar ons kantoor voor meer informatie. En

zoals het goede vriendinnen betaamd, werd meteen gevraagd

of mevrouw Roomenburg, die geen woning aangeboden had 

gekregen, niet één van deze twee woningen kon ‘krijgen’. 

Helaas voor de dames reageerde LEKSTEDEwonen negatief,

aangezien we bij woningtoewijzingen de Huisvestings-



| 6 |

verordening toepassen. Het geluk van de twee dames kon niet

op, toen een tijdje later bleek dat mevrouw Roomenburg, ondanks

haar 19e positie op de wachtlijst, toch een woning kreeg aan-

geboden. Veel belangstellenden hadden op twee woningen 

gereageerd, waardoor de nodige kandidaten voor haar afvielen.

Naast elkaar gaan wonen was niet mogelijk, maar dat mocht 

de pret niet drukken. 

Samen winkelen!
Met de naderende oplevering in aantocht, breekt voor de 

dames een leuke tijd aan; winkelen voor hun nieuwe woningen!

Samen gaan ze alle winkels af en regelmatig vinden ze hetzelfde

leuk voor hun nieuwe woningen. Zo hebben ze beiden dezelfde 

laminaatvloer gekocht. Het winkelen is erg leuk, maar zo geven

ze beiden toe: “Verhuizen naar een nieuwbouwwoning kost wel 

een hoop geld. Het is fijn dat je een nieuwbouwwoning helemaal

naar eigen wens kunt inrichten en dat er geen ‘geschiedenis’ is, 

maar dat betekent ook dat je zowel binnen als buiten in je tuin 

alles moet opbouwen, vormgeven en inrichten.” 

Nieuwbouwopties
In de nieuwbouwwoningen van Hoef en Haag waren een aantal

kleur- en materiaalkeuzes mogelijk, zodat de woning ook echt

jóuw woning wordt. Zo mogen de kleuren van de keuken zelf

worden bepaald en kan tegen betaling worden gekozen voor

extra opties. Mevrouw Davelaar miste wel de optie om in de 

badkamer bijvoorbeeld een bad te laten plaatsen. Dit is wel 

toegestaan, maar dan wel achteraf als een ‘zelf aangebrachte

voorziening’ (ZAV) waarvoor altijd toestemming moet worden

gevraagd aan LEKSTEDEwonen. 

Verhuizen
Nu de oplevering van de nieuwe woning in zicht komt, moet 

alles worden ingepakt. In de woning van mevrouw Davelaar

staan de verhuisdozen inmiddels ingepakt. Haar woning wordt

eerder opgeleverd dan de woning van mevrouw Roomenburg.

“En dat is maar goed ook”, merken beide dames op. “We willen 



Waar komt die straatnaam 
toch vandaan?
We hebben elke dag met straatnamen te maken. Als we post 

versturen, als we ergens op bezoek gaan, als we de weg zoeken

in een vreemde stad. Achter veel van die namen schuilen 

bijzondere en interessante verhalen. In deze editie van 

eigenPLEK zijn wij op zoek gegaan naar de betekenis achter 

de M.E. Hartmanstraat. 

De heer Hartman
De heer Hartman (1870-1952), waar deze straat naar is vernoemd,

bezat al in 1895 een logement aan de Voorstraat; Hotel Roos. 

Later is de naam van dit hotel gewijzigd in Hotel Hartman. 

Behalve als hoteleigenaar was hij in Vianen ook bekend als 

schilder, huizenbezitter en bestuurder. Daarnaast was de heer 

Hartman politiek en bestuurlijk actief in zowel de gemeente-

raad (1905-1922) als deelnemer bij het Hoogheemraadschap. 

Sociaal was hij ook actief in diverse plaatselijke besturen. 

Hij was verantwoordelijk voor de uitbreiding van de stad Vianen

met de toenmalige nieuwbouwbuurten en hij had een sterke 

focus op de sociale woningbouw. Naar aanleiding van Hartmans

75e verjaardag, is op verzoek van Bouwvereeniging Volksbelang,

de Stammershoefstraat in 1945 naar hem vernoemd.

Winnen
Wellicht bent u zelf ook nieuwsgierig waar een straatnaam 

vandaan komt en heeft u een prachtige verhaal rondom de her-

komst van een straatnaam? Laat het ons weten! Stuur uw reactie

naar info@lekstedewonen.nl t.a.v. Miranda Versluis. Onder alle 

inzendingen verloten wij het leuke boek “Straatnamen met name”.

Hierin wordt antwoord gegeven op alle vragen rondom de achter-

gronden en totstandkoming van straatnamen. Welke straatnamen

komen het vaakst voor? Wat is de langste straatnaam en wat de

kortste? Wat moet je doen om een straat naar jezelf vernoemd 

te krijgen? Wie heeft de straatnamen van het Monopolyspel 

gekozen? Worden er weleens straatnamen gewijzigd? En hoe oud

is de weg naar Kralingen nou precies? Kortom, wij nodigen u uit

om ons te verrassen met uw inzendingen!
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elkaar natuurlijk helpen bij het klussen en verhuizen en als we 

tegelijk verhuizen wordt dat lastig. Nu kunnen we eerst de ene 

woning klaar maken en dan de andere. En we hebben als bijkomend

voordeel dat we nu de verhuisdozen opnieuw kunnen gebruiken”,

zeggen ze lachend!  Mevrouw Roomenburg maakt zich wel wat

zorgen over de oplevering van haar huidige huurwoning. “Moet 

ik alles eruit halen? Wat kan worden overgenomen? Moet ik nog 

veel repareren en terugbrengen in de oude staat? Allemaal vragen

die in me opkomen.” 

Allemaal logische vragen en zorgen die tijdens de voorinspectie

aan bod komen. Een opzichter van LEKSTEDEwonen maakt 

tijdens een voorinspectie een duidelijk overzicht, zodat direct

duidelijk is wat er van een vertrekkende huurder wordt 

verwacht en in welke staat de woning aan LEKSTEDEwonen 

dient te worden opgeleverd. 

Zin om te wonen
Ondanks de spanning is duidelijk te merken dat beide vriendinnen

zin hebben om te verhuizen en ook de kinderen willen graag

mee. Het nieuwe dorp is erg kindvriendelijk en er gaan ook veel

jonge gezinnen wonen. “Het wordt vast een gezellig dorp, waar 

we lang willen blijven wonen”.
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Vianen, Leerdam en Zederik worden één! 

Herindeling leidt tot de g   
Op 1 januari 2019 vormt de gemeente Vianen, samen met Leerdam en Zederik
één gemeente: Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden heeft straks 
ongeveer 55.000 inwoners. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vorming
van de nieuwe gemeente. Wat komt daar zoal bij kijken en welke gevolgen 
heeft een dergelijke herindeling?

Een bijzondere situatie
Een bijzondere situatie is het feit dat de gemeente Vianen in 

de provincie Utrecht ligt en de gemeenten Leerdam en Zederik 

in de provincie Zuid-Holland. Momenteel stellen  de Provinciale 

Staten van Utrecht waar de nieuwe gemeente bij moet horen. 

Recent is een onderzoeksrapport opgesteld door de provincie

Utrecht, waarin wordt gesteld dat de nieuwe gemeente het 

beste bij de provincie Utrecht kan worden ondergebracht. 

Uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om hierover een 

definitief standpunt in te nemen.

Welke keuze er ook wordt gemaakt, voor de woningzoekenden 

in de nieuwe gemeente gaat er wat veranderen! In de nieuwe 

gemeente is er sprake van twee woningmarktgebieden, met in

ieder gebied andere (toewijzings)regels en (verdeel)systemen. 

Als woningzoekenden een woning in Vianen willen huren, is 

nu een inschrijving bij WoningNet Regio Utrecht verplicht. 

Wil men een huurwoning vinden in Leerdam en Zederik, dan 

is een inschrijving bij Woongaard een voorwaarde. 

Wat betekent dit voor bewoners van 
de gemeente Vianen?
Na deze herindeling ontstaan meer mogelijkheden om 

gemakkelijker te kunnen verhuizen vanuit Vianen naar Leerdam

en Zederik. Verhuizen van en naar de regio Utrecht zal, bij 

definitieve keuze voor de provincie Utrecht, voor de bewoners

van Vianen gelijk blijven. Als wordt besloten dat de nieuwe 

gemeente bij de provincie Zuid-Holland gaat horen, dan gaan 

er andere regels gelden en moeten er extra afspraken worden 

gemaakt over de nieuwe woningmarkt. Indien hier meer 

duidelijkheid over is, worden woningzoekenden uiteraard 

hierover geïnformeerd. 

Drie gemeenten en drie woningcorporaties
Er zijn twee woningcorporaties werkzaam in Leerdam en 

Zederik, namelijk KleurrijkWonen en Omnivera/GWZ. 

LEKSTEDEwonen wordt in de nieuwe situatie een woning-
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    emeente Vijfheerenlanden 

corporatie die kan en mag werken in de nieuwe gemeente. 

Dat betekent dat LEKSTEDEwonen mogelijk ook mag bouwen 

in Leerdam en Zederik. De drie corporaties moeten uiteraard 

hierover met elkaar afspraken maken. Wij zien graag dat wij 

de nieuwbouwopgave in Vianen voor de komende jaren 

kunnen en mogen blijven realiseren. Zo worden er in Hoef en

Haag in totaal 360 sociale huurwoningen door LEKSTEDE-

wonen gebouwd. Meer informatie over Hoef en Haag vindt u 

in dit bewonersblad in het artikel “Hoef en Haag, een nieuw 

dorp in Vianen!”. 

Gaan de drie woningcorporaties net als de gemeenten ook 

fuseren? Nee, want daar zijn geen plannen voor. Elke woning-

corporatie zal het woningbezit in eigendom blijven beheren 

en exploiteren. Daarvoor is geen fusie nodig. Wel zal er een 

intensieve samenwerking plaatsvinden. We gaan samen 

afspraken maken over het toekomstig beleid voor de huur-

woningen met het nieuwe gemeentebestuur. Die afspraken 

worden waarschijnlijk ook met de huurdersorganisaties 

gemaakt. We willen, net als nu, met het totale aanbod zoveel 

mogelijk blijven aansluiten bij de vraag naar huurwoningen. 

LEKSTEDEwonen heeft als gevolg van de vorming van de 

nieuwe gemeente Vijfheerenlanden geen voornemens haar 

beleid voor huurprijzen aan te passen. 

Woonvisie
Ook gaan wij met de twee collega-corporaties werken aan 

een gezamenlijke Woonvisie voor de nieuwe gemeente. 

In deze Woonvisie wordt onder andere opgenomen wat de 

demografische ontwikkelingen zijn van dit nieuwe gebied 

en welke woningentypen er noodzakelijk zijn om alle doel-

groepen te bedienen. Het gemeentebestuur van de nieuwe 

gemeente stelt zo’n Woonvisie vast, maar wij vinden het 

belangrijk dat de kennis van de woningcorporaties daarbij 

wordt ingebracht en verwerkt.

LEKSTEDEwonen beschikt over voldoende financiële kracht 

om een grote(re) opgave in de nieuwe gemeente te realiseren.

Gelukkig kunnen wij tegelijkertijd ook onze woningen in Vianen

goed blijven onderhouden. Daardoor kunnen de bewoners in 

de huidige gemeente Vianen blijven rekenen op onze dienst-

verlening. Dat wijzigt niet door de samenvoeging van de 

gemeenten en/of een aanpassing van een provinciegrens.

Kerngetallen
Op dit moment heeft LEKSTEDEwonen ongeveer 2.800 huur-

woningen in Vianen en circa 40 verhuureenheden in Leerdam.

KleurrijkWonen heeft in Leerdam ruim 3.000 huurwoningen en

Omnivera/GWZ heeft in Zederik ruim 1.000 huurwoningen.

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal in totaal uit 22.100

woningen bestaan, waarvan afgerond 6.800 huurwoningen

(31%) en afgerond 15.300 koopwoningen (69%). Vooral in de

huidige gemeente Leerdam zijn er nu verhoudingsgewijs meer

huurwoningen, namelijk 40%  van de totale woningvoorraad.
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Brabantse in Vianen
Mevrouw Van Veen, afkomstig uit Eindhoven, is na al die jaren 

helemaal gewend aan Vianen. Dat was 60 jaar geleden wel even

wennen… Destijds was Eindhoven voor hen alleen bereikbaar

met de trein en dat was een hele reis vanuit Vianen. Ze leerden 

elkaar kennen in Eindhoven. Meneer Van Veen, een echte ‘Reiger’,

moest voor zijn werk toevallig in Eindhoven zijn en ‘de vonk’ 

sloeg tussen beiden direct over. Ze gingen eerst bij zijn ouders 

inwonen en trouwden vanuit het ouderlijke huis. Hier vandaan

verhuisden ze naar een kleine woning. Toen de woningen in 

de Van Mourikstraat werden opgeleverd, zijn ze daar met hun

zoon naar verhuisd. 

Modern wonen
Het waren voor die tijd moderne en ruime woningen met een

mooie achtertuin; ideaal voor gezinnen. Samen met hun 

twee kinderen hebben ze er dan ook altijd prettig gewoond. 

In de loop van de jaren zijn er wel de nodige aanpassingen aan 

de woning gedaan. Zo heeft de kachel plaatsgemaakt voor 

radiatoren en is de wand tussen de voor- en achterkamer 

verwijderd, met als resultaat een ruime woonkamer. 

Tuinieren is een hobby van meneer Van Veen. Zowel de 

achtertuin als het stukje volkstuin, dat zich achter de woning 

bevindt, is zijn lust en zijn leven. Ondanks zijn leeftijd is hij 

er regelmatig te vinden, hij verbouwt er allerlei groenten, fruit 

en aardappels. Wel vindt hij het jammer dat de tuinen van de 

woningen niet meer worden onderhouden zoals vroeger.

“Vroeger waren alle tuinen netjes, maar als je nu soms in de wijk 

naar andere tuinen kijkt, dan vind ik niet alles even verzorgd eruit 

zien en dat is het toch wel jammer”, aldus meneer Van Veen. 

Echtpaar Van Veen

Al bijna 60 jaar huurder! 

“Verhuizen? Nee, dat kan niet. Ik kan hem toch niet zijn tuin
ontnemen?!” We zijn op bezoek bij echtpaar Van Veen. 
Al bijna 60 jaar huurt het echtpaar een woning aan de 
Van Mourikstraat. Eerst huurden zij van de gemeente en
later van LEKSTEDEwonen. Een lange periode waarin zij 
het nodige hebben zien veranderen in de wijk. Wij spraken
hen over deze mooie periode. 



Veel ouderen wonen in eengezinswoningen, die in de 

loop van de tijd eigenlijk te groot zijn geworden. De 

kinderen zijn de deur uit en als je met z’n tweeën of alleen

bent, is zoveel ruimte eigenlijk niet meer nodig. Zeker op

het moment dat traplopen of het tuinonderhoud een 

bezwaar wordt, is het goed om na te denken of verhuizen

naar een kleinere woning voor 65-plussers of apparte-

ment een beter oplossing is. LEKSTEDEwonen begrijpt

dat verhuizen voor ouderen niet meer zo makkelijk is en

ook dat niet iedereen (lang genoeg) ingeschreven staat

bij WoningNet. Daarom zet LEKSTEDEwonen zich extra

in voor deze doelgroep. Niet alleen door nieuwbouw te

realiseren, maar ook middels een doorstroomproject

voor 65-plussers te starten.

Voorrang voor senioren/65-plussers
Senioren in eengezinswoningen van LEKSTEDEwonen in de

wijken Monnikenhof en Amaliastein krijgen najaar 2017 

voorrang op het nieuwbouwcomplex in Helsdingen, een 

appartementencomplex bestemd voor 65-plussers. Het te

realiseren complex bestaat uit drie woonlagen met in totaal

27 driekamerappartementen. LEKSTEDEwonen heeft speciaal

voor dit doorstroomproject in overleg met gemeente Vianen

13 appartementen gereserveerd. De woonoppervlakten van

de sociale huurappartementen liggen tussen de 65 en 80 m2.

Elk appartement krijgt een woonkamer met open keuken,

twee slaapkamers , een ruime badkamer en een individuele

eigen berging op de begane grond. De verwachting is dat de

appartementen in het najaar van 2018 worden opgeleverd. 

Woont u in een eengezinswoning van LEKSTEDEwonen in de

wijken Monnikenhof en Amaliastein en bent u boven de 65

jaar? Houdt dan uw brievenbus in de gaten. Medio 2017 

ontvangt u van LEKSTEDEwonen een persoonlijke uitnodiging

voor een bijeenkomst waar wij u informeren over de 

doorstroomregeling voor dit complex. Dit kan wellicht uw kans

zijn om te verhuizen naar dit mooie nieuwbouwproject. 

Bent u geïnteresseerd in dit project? Schrijf u dan snel in voor

de nieuwbrief op onze website. Zo blijft u op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen.www.lekstedewonen.nl.

Nieuwbouw in Helsdingen 
Energiezuinig en comfortabel

Voorlopig niet verhuizen
Over verhuizen denken ze nog helemaal niet na. “Het gaat goed;

we kunnen de trap nog op en waarom zouden we dan verhuizen?” 

Al zien ze wel buren die door ouderdom of ziekte moeten 

verhuizen en dat baart hen toch wat zorgen. “Het is niet meer 

vanzelfsprekend dat er in Hof van Batenstein een woning beschikbaar

is, mocht dat nodig zijn. Als het in de toekomst toch noodzakelijk 

wordt om te verhuizen, dan willen wij graag naar een appartement.

Maar zolang er nog in de tuin gewerkt kan worden, is daar geen

sprake van!” Wel hebben ze zich al jaren geleden ingeschreven bij

WoningNet, zodat ze met hun (lange) inschrijftijd meer kans

maken op een woning naar wens. Meer informatie over wonen in

Hof van Batenstein leest u op pagina 18.



Hennepteelt
Strafbaar en gevaarlijk!
Aan het telen van hennep zitten grote risico’s. Hennepkwekers zorgen voor 
overlast in woningen en maken buurten onveilig. Voor hennepteelt wordt vaak 
gebruik gemaakt van illegaal afgetapt stroom en installaties die onveilig zijn 
aangelegd. Daarom levert dit ernstig gevaar op voor de brandveiligheid en de 
woonomgeving. Ook kan er schade aan de woning ontstaan, zoals lekkages, 
gaten in muren, stank en schimmelvorming. LEKSTEDEwonen treedt daarom ook
streng op tegen deze illegale en strafbare activiteiten. Indien huurders hun woning
(laten) gebruiken als hennepplantage, nemen wij direct harde maatregelen. 
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Wat doet LEKSTEDEwonen?
Bij een hennepplantage of samenhangende activiteiten start 

LEKSTEDEwonen altijd een juridische procedure. Wij verzoeken de

rechter om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te

(laten) ontruimen. De huurder moet dus zijn huis uit. 

Tevens verhalen wij alle kosten op de huurder(s), zoals schade aan 

de woning, ontruimingskosten en de kosten van de juridische 

procedure. De hoofdhuurder is immers verantwoordelijk voor alle 

gedragingen van zichzelf, maar ook voor het gedrag van een 

inwoner of onderhuurder. Bij ontruiming krijgt de huurder géén 

vervangende woonruimte aangeboden, want hij of zij is zelf 

verantwoordelijk voor de illegale praktijken in zijn woning en de

daaruit voortvloeiende ontruiming.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?
Hennepkwekerijen kunnen overal worden ingericht, dus ook 

in uw buurt. Maar hoe kunt u nu weten of er een kwekerij in 

uw buurt aanwezig is?

Aandachtspunten:

- Stankoverlast door een sterke, vreemde geur

- Voortdurend geluid van installaties (een brommend geluid)

- Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)

- Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)

- Condensvorming op de ramen van een woning

- Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)

- Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)

- Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak

- Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

- Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)

- Onduidelijk of een pand bewoond wordt 

(in combinatie met bovenstaande signalen)

Gezamenlijke bestrijding
Om thuisteelt harder aan te pakken hebben Openbaar Ministerie, 

Politie, Belastingdienst, uitkeringsinstanties, energiebedrijven, 

gemeenten en woningcorporaties in de regio Utrecht een hennep-

convenant afgesloten. De samenwerking in de bestrijding zorgt 

ervoor dat alle betrokken organisaties optreden en informatie 

uitwisselen als er een hennepplantage wordt aangetroffen.

Melden (vermoeden) hennepteelt
Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepplantage is? 

Neem dan contact op met de Politie (0900) 8844of 

Meld Misdaad Anoniem: (0800) 7000. U kunt uw vermoedens 

ook melden bij LEKSTEDEwonen, dat kan telefonisch of via de 

mail: info@lekstedewonen.nl

Levensgevaarlijke situaties

De cannabisplanten geven een sterke geur af.
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Niet tevreden? 

LEKSTEDEwonen doet er alles aan om ervoor te zorgen 
dat u met plezier in uw huis en woonomgeving woont. 
U wilt graag snel en goed geholpen worden, daar is onze 
dienstverlening ook op gericht. Toch kan het voorkomen 
dat u niet tevreden bent met de dingen die wij voor u doen.
Als dat zo is, dan willen wij dat graag horen. 

Een klacht en dan?
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd duidelijk 

is hoe en aan wie u een klacht moet melden. Daarom hebben 

wij hieronder kort een toelichting gegeven op de meest 

voorkomende soorten klachten. 

Verschillende klachten, verschillende oplossingen
Belangrijk om hierbij te melden, is dat het in alle gevallen goed 

is om eerst met ons contact op te nemen. Komen we er 

gezamenlijk niet uit dan kunt u zich (afhankelijk van het type

klacht) wenden tot de Huurcommissie, de Klachtencommissie 

van WoningNet regio Utrecht of de Regionale Klachten-

commissie (KWRU).

Is er iets stuk?

Als er iets kapot is in uw woning dan kunt u hiervoor een 

reparatieverzoek indienen. Onze medewerkers bekijken dan 

wie er verantwoordelijk voor is en of we het kunnen oplossen

voor u. Het indienen van een reparatieverzoek kan telefonisch,

maar ook via mijn lekstedewonen. 

Laat het ons weten! 

Ervaart u overlast van buren en/of omwonenden?

Overlast is erg vervelend, dit kunt u melden via het overlast-

registratieformulier. Aan de hand van dit formulier pakt de 

woonconsulent uw klacht op.

Heeft u een klacht over LEKSTEDEwonen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn 

en onze dienstverlening te verbeteren. Toch kan er altijd iets 

verkeerd gaan. Wij zijn een afspraak niet goed nagekomen. 

U bent niet goed geholpen aan de telefoon. Of een mede-

werker van LEKSTEDEwonen heeft u niet correct behandeld. 

Laat het ons weten: we lossen het graag samen met u op! 

Officiële klacht indienen
Heeft u uw klacht al gemeld bij LEKSTEDEwonen, maar 

lossen wij het probleem niet op of blijft u ontevreden? 

Dan kunt u uw klacht richten aan onze directeur of de 

Regionale Klachtencommissie inschakelen. Hiervoor dient 

u dan al wel de klacht gemeld te hebben bij de betreffende 

medewerker of afdeling van LEKSTEDEwonen.

Klacht over de huurprijs, huurverhoging of 
de woonruimteverdeling?
Dit soort klachten mag u melden bij LEKSTEDEwonen. 

Mocht u er met ons niet uitkomen dan kunt u afhankelijk 

van het soort klacht (huur of woonruimteverdeling) uw 

klacht indienen bij de Huurcommissie of Woningnet 

regio Utrecht

Wij nemen uw klacht altijd serieus. 

En we doen ons best om problemen 

op te lossen. Meer informatie kunt u 

vinden op onze website. Ook als u wel 

tevreden bent of suggesties heeft voor 

verbetering: laat het ons vooral weten. 
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Kennismaken met...
Jacco Labrijn

Jacco Labrijn is sinds 2013 in dienst bij LEKSTEDEwonen. Al ruim vier jaar werkt
hij als projectcoördinator voor zowel groot onderhoud als nieuwbouwprojecten.
In het kader van ‘Kennismaken met…’ hadden wij een interview met Jacco. 

Wie is Jacco?

“Ik ben een echt gezelligheidsmens en hou

van bedrijvigheid om mij heen. Ik woon in

de regio Rotterdam en word dit jaar 50 jaar!

Ik ben al bijna 25 jaar getrouwd en ons

gezin bestaat uit twee studerende kinderen

en onze hond. In mijn vrije tijd ga ik graag

tennissen, wat hardlopen of tuinieren. 

Lekker uit eten gaan, zelf koken en 

barbecueën met familie en vrienden 

behoren ook tot mijn favoriete bezigheden. 

In mijn vakantie ga ik graag naar Italië. 

Ik vind het erg leuk om oude steden te 

bezoeken en de architectuur heeft hierbij

mijn speciale interesse.”

Projectcoördinator wat houdt dat in?

“Als projectcoördinator zorg ik ervoor dat

nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten

van LEKSTEDEwonen op de afgesproken

wijze, op tijd, netjes en volgens afspraak

door de aannemers worden uitgevoerd. 

Bij deze projecten onderhoud ik zelf, of via

de woonconsulent, direct contact met 

bewoners. Elke dag is daardoor anders 

en dat maakt voor mij dit werk zo leuk en

uitdagend. 

Voordat ik bij LEKSTEDEwonen kwam, heb 

ik ruim 25 jaar in de aannemerswereld 

gewerkt. Als projectcoördinator komt dat

goed van pas, ik ken daardoor de klappen

van de zweep.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Om alle projecten in goede banen te leiden

heb ik veel contact met aannemers. Dat 

betekent dat ik veel mail, bel en afspreek

met medewerkers van de aannemer om

zaken te controleren en door te nemen. 

Dat is niet altijd even gemakkelijk, want

aannemers hebben soms een eigen kijk op

de werkzaamheden. Ook andere externe 

en onverwachte factoren kunnen 

meespelen, waardoor werkzaamheden 

anders lopen dan verwacht of afgesproken.

Door deze onverwachte wijzingen in 

bijvoorbeeld de planning, is het belangrijk

om de (toekomstige) bewoners daar goed

en tijdig over te informeren.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

“Het bouwproces in al zijn vormen vind 

ik fascinerend, tenslotte maak je van 

‘niets’ weer ‘iets’ of verfraai je de 

gebouwen. Een mooi voorbeeld is de 

stadsvernieuwing aan de Langendijk 

en Badhuisstraat in het oude centrum 

van Vianen. De oude loods en het 

vervallen pand die al jaren leeg 

stonden zijn gesloopt en vorig jaar 

hebben wij daar negen prachtige 

huurappartementen opgeleverd. 

Ik ben best trots op dat behaalde 

resultaat en de huurders wonen daar 

nu met veel plezier.”

Jacco Labrijn: “van niets weer iets maken”



Stammershoefstraat nieuw
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Werk in uitvoering
Overzicht van onze (nieuwbouw)projecten

Hoef en Haag

Het nieuwe dorp aan De Lek krijgt steeds meer vorm. Inmiddels

zijn de eerste woningen opgeleverd in “het Dorpshart”. In totaal

zijn er nu 36 ruime huurwoningen gebouwd en kent het dorp 

in totaal al 10 straten en meer dan 100 woningen. 

Wij wensen alle bewoners van dit prachtige dorp veel geluk in

hun nieuwe woning. Benieuwd naar de verhalen van nieuwe 

bewoners? Kijk dan op bladzijde 4-7. Daar vertellen twee 

vriendinnen over de voorbereidingen op hun verhuizing naar 

het nieuwe dorp aan De Lek. 

Stammershoefstraat

Aan de Stammershoefstraat worden 42 nieuwe woningen 

gerealiseerd, met verschillende woningtypen. De nieuwbouw 

bestaat uit twee woongebouwen met 34 appartementen/

maisonnettes en daartussen een rij met acht eengezins-

woningen. De bouwhoogte is maximaal drie woonlagen. 

Voor de zomervakantie willen wij de oude woningen gesloopt

hebben, zodat aansluitend de bouw van dit mooie project 

kan starten. Als alles volgens planning verloopt, worden de

nieuwe woningen een jaar later (in 2018) opgeleverd.

Stammershoefstraat oud Stammershoefstraat nieuw



Nieuwbouw in de Vijfheerenlanden

Gebouw Goudhaver is na een lang traject gesloopt. Hiermee 

zijn wij definitief begonnen met de nieuwe en laatste fase van 

de wijkvernieuwing Vijfheerenlanden. Binnenkort begint het 

aanbestedingsproces bij verschillende aannemers voor twee 

nieuwbouwprojecten. De planning is om voor de zomer-

vakantie een aannemer te selecteren en nog voor het einde 

van het jaar te beginnen met de bouw van 15 beneden- en 

bovenwoningen op de locatie Goudhaver (alle 15 huurwoningen).

Daarnaast bouwen wij nog 18 huurappartementen aan de 

Hoekenstraat/De Lafayettestraat. De bedoeling is dat beide 

projecten eind 2018 worden opgeleverd. Benieuwd naar de 

plannen? Rechtsboven en onder ziet u de impressies! 

Inmiddels is RoosdomTijhuis gestart met de verkoop van 

23 koopappartementen op de locatie Goudhaver. Dit verkoop-

complex heeft de naam Lodewijck. Voor meer informatie over 

de appartementen in complex Lodewijck kunt u kijken op 

www.roosdomtijhuis.nl/lodewijck. 

Blijf op de hoogte

Wilt u meer informatie over onze woningen en (nieuwbouw)-

projecten, kijk dan op www.lekstedewonen.nl. Hier kunt u zich 

ook inschrijven voor verschillende nieuwsbrieven, zodat u altijd 

op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. 

Koopappartementen ‘Lodewijck’

Huurwoningen locatie Goudhaver

Huurappartementen locatie Hoekenstraat



Wonen in Hof van

De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid.
Ook in Vianen merken we dat deze vraag steeds groter wordt. Om te voldoen aan 
de vraag hebben ZorgSpectrum, de gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen samen
gekeken naar de mogelijkheden binnen Vianen. Dit heeft geleid tot een andere 
invulling van wonen en zorg in Hof van Batenstein. Door het ‘flexibel inzetten’ 
van appartementen willen wij voldoen aan de gewijzigde woon- en zorgvraag. 

Zorg en wonen gecombineerd op één plek
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 Batenstein

Multifunctioneel gebouw in Vianen

Hof van Batenstein is een modern woon- en zorgcentrum vlak

naast het oude centrum van Vianen. Het woon- en zorgcentrum 

is in 2008 opgeleverd en biedt ruime appartementen, diverse 

activiteiten, goede ondersteuning en dienstverlening. In het 

gebouw zitten verschillende (zorg)organisaties, zoals huisartsen,

een apotheek, fysiotherapiepraktijk, Stichting Welzijn Vianen en

een logopedist. 

Een woonvoorziening voor elke zorgvraag

Hof van Batenstein bestaat uit 185 woonruimten voor (oudere)

mensen met een zorgvraag. Het gebouw is zeer geschikt 

wanneer het voor u belangrijk is dat zorg en ondersteuning in 

de nabijheid aanwezig is. 

Er zijn hierbij drie verschillende type appartementen te 

onderscheiden:

• Zorg en wonen: Er zijn 50 studio’s voor ‘kleinschalig wonen’, 

dat is 24-uurszorg voor mensen met dementie (psychogeriatrie). 

Daarnaast zijn er 60 zorgappartementen voor mensen met 

lichamelijke aandoeningen (somatiek), die zogenaamd 

‘intramuraal’ worden verhuurd. 

• Zorg en wonen OF huren met zorg: Er zijn 58 (zorg)-

appartementen die ‘flexibel ingezet’ kunnen worden. In deze 

appartementen kan zowel intramurale 24-uurszorg geboden 

worden als extramurale zorg. 

• Huren met zorg: Er zijn 17 vrije sector-(zorg)appartementen 

beschikbaar, waarbij ouderen met zorgvraag voorrang krijgen.

De keuze is aan u!

Alle appartementen zijn levensloopbestendig, dus goed 

rolstoeltoegankelijk en het wooncomfort wordt aanzienlijk 

vergroot met een videofooninstallatie en elektronisch toegangs-

controlesysteem. De woonoppervlakten variëren van  55 tot 

110 m2 en afhankelijk van de ligging, heeft u uitzicht over de 

binnentuin, de oude binnenstad, de Sluis of over De Lek. 

Afhankelijk van de (zorg)behoefte, de eigen mogelijkheden en 

de verleende zorgindicatie, kunnen wij op twee manieren een 

appartement aanbieden. 

• Een appartement van LEKSTEDEwonen (huren met zorg): 
Zelfstandig wonen, u huurt van LEKSTEDEwonen met 

afspraken over de gewenste ondersteuning en/of zorg. Dat 

kan met ZorgSpectrum of met een andere zorgaanbieder. 

• Eén overeenkomst voor wonen inclusief zorg met 
ZorgSpectrum: Een appartement of studio waarbij zowel de 

zorg/ondersteuning als het wonen via ZorgSpectrum zijn 

geregeld.

Komt u in aanmerking?

Als u belangstelling heeft voor een appartement met zorg in 

Hof van Batenstein, dan kunt u zich laten registreren bij 

ZorgSpectrum. Daarnaast moet u altijd ingeschreven staan 

bij WoningNet Regio Utrecht.

Toewijzingsregels kleinschalige studio’s en (intramurale) 

zorgappartementen:

Voor zowel de studio’s kleinschalig wonen als de intramurale 

zorgappartementen heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige 

zorg nodig (www.ciz.nl). 
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Toewijzingsregels voor de ‘flexibele’ zorgappartementen:

Deze appartementen worden toegewezen aan mensen met 

verschillende zorgvragen. Dit kan gaan van zware zorg tot 

huishoudelijke ondersteuning. Ook met een Wmo-verhuisindicatie

of als u ouder bent dan 65 jaar, komt u mogelijk in aanmerking

voor de appartementen in deze groep. De zwaarte van uw 

zorgvraag bepaalt de volgorde van toewijzing van vrijkomende 

appartementen. 

Toewijzingsregels voor de vrije sector-(zorg)appartementen:

Deze appartementen zijn bedoeld voor ouderen met een zorg-

vraag én een hoger inkomen. Vrijkomende appartementen 

worden door LEKSTEDEwonen geadverteerd in Het Kontakt, 

via WoningNet regio Utrecht en op www.lekstedewonen.nl. 

In de advertentie leest u welke voorrangsregels gelden. 

Meer informatie?

ZorgSpectrum, de gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen hebben

een brochure gemaakt over ‘Wonen met zorg in Hof van Batenstein’.

Daarin staat meer informatie over Hof van Batenstein, de 

appartementen en de toewijzingsregels. U kunt de brochure 

afhalen bij de drie organisaties en u kunt deze ook downloaden 

op onze website. 

ZorgSpectrum www.zorgspectrum.nl (030) 65 75 045

LEKSTEDEwonen www.lekstedewonen.nl (0347) 37 20 20

WoningNet www.woningnetregioutrecht.nl (0900) 260 00 60
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Huurverhoging 2017
Wat betekent dit voor u?

Betaalbaar wonen wordt voor mensen met de laagste inkomens steeds 
moeilijker. Daarom hebben wij besloten om de huuraanpassing in 2017 te 
beperken. Voor het grootste deel van onze huurders betekent dit per 1 juli 
2017 een huurverhoging van 0,3%. Alle huurders hebben eind april 
schriftelijk bericht over hun huurverhoging ontvangen.

Jaarlijkse huuraanpassing

Volgens de wet mag LEKSTEDEwonen 

de huren elk jaar per 1 juli aanpassen. 

De overheid bepaalt wat de maximale

huuraanpassing is en daarbij wordt ge-

keken naar het inkomen van de huurder.

Dit jaar is er één inkomensgrens voor de

inkomensafhankelijke huurverhoging, 

namelijk € 40.349. 

In overleg met het Huurdersberaad heeft

LEKSTEDEwonen dit jaar de huurstijging

voor het overgrote deel van de huurders

beperkt tot het inflatiepercentage, 

namelijk 0,3%. Het gaat dan om huurders

met een bruto jaarinkomen onder de 

€ 40.349. De wet biedt ruimte voor een

verhoging van maximaal 2,8% voor deze

inkomensgroep. Voor huurders met een

jaarinkomen hoger dan € 40.349 geldt

wettelijk een maximale huurstijging van

4,3%. Ook hier heeft LEKSTEDEwonen de

huurverhoging beperkt en wel tot 2,9%.

Voor huurders van een woning in de vrije

sector stijgt de huur per 1 juli met 1,3%.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen op de 

inkomensafhankelijke huurverhoging

voor sociale huurwoningen : Wie in 2017 

de AOW-leeftijd heeft bereikt, gezinnen

vanaf vier personen of huishoudens 

waarvan het inkomen bij de Belasting-

dienst niet bekend is, worden uitgezonderd

van de extra, inkomensafhankelijke 

huurverhoging.   Chronisch zieken, gehan-

dicapten en mantelzorgers waren daar al

eerder van uitgezonderd. Voor hen gelden

afwijkende huurverhogingspercentages.

Meer informatie over de jaarlijkse huur-

verhoging vindt u op onze website.

Huursombenadering

Vanaf 2017 geldt de huursombenadering

voor woningcorporaties. De huursom-

benadering houdt in dat het totaal van de

huurinkomsten (‘de huursom’) over een

kalenderjaar met niet meer dan inflatie

plus 1 procent mag stijgen. In de huursom

worden de huurstijgingen meegenomen

van alle zelfstandige sociale huurwoningen,

zowel bij de jaarlijkse huurverhoging als

bij tussentijdse mutaties. 

Door de maximale huursomstijging wordt

de totale stijging van de alle huurprijzen

meer gereguleerd. De huursomstijging is

tot stand gekomen door de overheid, 

de Woonbond en Aedes (de branche-

organisatie van woningcorporaties).   

Bij de huursombenadering kan ervoor 

gekozen worden om niet iedere woning

dezelfde huurverhoging op te leggen.

Woningen die nu een relatief lage huur-

prijs hebben, kunnen een hogere 

huurverhoging krijgen dan woningen 

die nu al een relatief hogere prijs hebben. 

Het doel daarvan is de huurprijs meer in

overeenstemming te brengen met de

kwaliteit van de woning, gekoppeld aan

het inkomen van de huurder.

LEKSTEDEwonen heeft ervoor gekozen

om in 2017 geen verschil te maken. 

Wel wordt er gebruik gemaakt van de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. 
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Planmatig onderhoud

Wat staat er gepland voor 2017?  
Voor veel werkzaamheden geldt dat u als bewoner niet thuis

hoeft te zijn. Mocht dit wel nodig zijn, dan wordt u tijdig 

schriftelijk geïnformeerd. Om u alvast een idee te geven aan

welke woningen wij in 2017 planmatig onderhoud gaan 

uitvoeren, staan hieronder enkele complexen genoemd. 

Schoonmaken gevelbekleding (2e en 3e kwartaal)

Amaliastein 47 t/m 201

Beatrix van Egmondstraat 1 t/m 37 

H. van Vianendreef 2 t/m 8

Hof van Batenstein (alle huisnummers)

Joke Smitlaan 2 t/m 18 

M. van Borselenstraat 2 t/m 8 

Vervangen gevelbekleding (2e en 3e kwartaal)

Graaf Florisstraat (alle huisnummers)

Prins Bernhardstraat 2 t/m 20 (even)

Vervangen voegwerk (3e kwartaal)

Benedictushof 44 t/m 56 (even) en 100 t/m 438 (even)

Ursulinenhof 2 t/m 10 (even)

Benieuwd of wij dit jaar onderhoudswerkzaamheden aan uw 

woning uitvoeren? Een compleet overzicht van het planmatig 

onderhoud 2017 vindt u op www.lekstedewonen.nl

Om onze woningen in goede staat te houden is onderhoud erg belangrijk. 
Prettig wonen begint immers met een goed onderhouden woning. 
Wij inspecteren daarom regelmatig (een groot deel van) onze woningen en
ieder jaar voeren wij planmatig onderhoud uit. Als onderhoud noodzakelijk 
is voor meerdere woningen in een straat of een complex, dan plannen we 
dit in voor de komende jaren. 

Wat valt onder planmatig onderhoud? 
- Schilderen van het houtwerk aan de buitenzijde.

- Nakijken van alle draaiende delen in de buitengevel.* 

- Herstellen of vervangen van kozijnen.

- Nakijken van metsel- en/ of voegwerk.* 

- Controleren en vervangen van cv-ketels.

* Indien nodig, gaan we over tot het herstellen of 

vervangen deze delen.



Blokhut plaatsen

“Ik ervaar overlast van mijn buren. Ze zetten 
’s avonds vaak de radio hard aan. Ik heb al 
gebeld over mijn klacht, maar nu moet ik dit
ook schriftelijk doen. Waarom is dat?”

Onze woonconsulenten proberen het woongenot van onze 

bewoners in stand te houden en/of te verbeteren. Dit betekent 

dat zij overlastzaken serieus aanpakken en indien nodig, de 

juiste partijen inschakelen. 

Om de overlast te stoppen, wil LEKSTEDEwonen een goed 

schriftelijk dossier hebben om de overlastveroorzakers aan te 

spreken. Alleen schriftelijke klachten kunnen worden gebruikt bij

het opbouwen van een dossier, aangezien dit de problematiek

goed beschrijft en vastlegt. Daarnaast is schriftelijke informatie 

verplicht bewijsmateriaal mocht het uiteindelijk bij een rechter

komen. Overlast kunt u melden via het overlastregistratie-

formulier.

“Ik wil in mijn tuin een blokhut plaatsen. 
Mag dat van LEKSTEDEwonen en waar moet
ik rekening mee houden?”

Voor het plaatsen van een berging, blokhut of een andere 

aanbouw, heeft u altijd toestemming nodig van LEKSTEDEwonen. 

Volgens uw Algemene Huurvoorwaarden is het namelijk “niet 

toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van de verhuurder aan de buitenzijde van het gehuurde 

veranderingen of toevoegingen aan te brengen.”

Het schriftelijk verzoek moet zijn voorzien van de maten, 

materiaalkeuze, kleurkeuze en de exacte plaatsingslocatie. Krijgt u 

toestemming van ons? Dan geldt die voor de periode dat u huur-

der bent van de woning. Wanneer u gaat verhuizen en de nieuwe 

huurder wil de berging, blokhut of andere aanbouw niet 

overnemen, dan dient het in overleg met LEKSTEDEwonen wellicht

te worden verwijderd. 

De meeste bergingen, blokhutten zijn vergunningsvrij, maar 

in sommige gevallen moet u naast de toestemming van LEKSTEDE-

wonen bij de gemeente een omgevingsvergunning (vroeger ook

wel een bouwvergunning genoemd) aanvragen. Meer informatie

daarover vindt u op de website van de gemeente Vianen. 

Vragen          &        Antwoorden

Overlast schriftelijk 
melden



Hof van Batenstein is fasegewijs opgeleverd tussen 2006 
en 2008 en biedt sinds die tijd een (t)huis voor verschillende oudere bewoners en diverse 
zorginstanties. Vanuit het gebouw hebben de gebruikers een prachtig uitzicht over de binnentuin, de oude binnenstad
van Vianen, de Sluis of De Lek. 

Hof van Batenstein


