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Bezoek onze nieuwe website
en regel uw belangrijkste woonzaken online!
 
Vanaf 8 maart heeft Woonstede een nieuwe website! Niet
alleen kunt u daar heel gemakkelijk een antwoord op uw
vragen vinden. Ook heeft u er toegang tot Mijn Woonstede.
Daar kunt u veel woonzaken zelf online regelen op een
tijdstip dat u het beste uitkomt!
 
Vanaf 8 maart kunt u:

Een afspraak maken voor een reparatie;
Makkelijk antwoord vinden op uw vragen;
Uw eigen woongegevens inzien.

 
Let op uw brievenbus
Om uw belangrijkste woonzaken via de website te regelen maakt u een
account aan op Mijn Woonstede. Daarvoor heeft u een persoonlijke
activatiecode nodig. Begin maart ontvangt u van ons met de post een
brief met deze code.
 

Maak kans op een VVV-cadeaubon van €25
Wij zijn erg blij met de nieuwe website en dat vieren we graag
samen met u!  Activeer uw account vóór 8 april 2022 en maak kans
op één van de 25 VVV-cadeaubonnen.

 

Beste bewoner,  
 
Wat fijn dat u de tijd neemt om de eerste
nieuwsbrief van dit jaar te lezen!
 
U kent mij nog niet. Of misschien een
beetje, van horen zeggen of via het artikel
in Ede Stad. Daarom stel ik mezelf graag
aan u voor. Mijn naam is Marco de Wilde
en ik ben sinds 1 juli 2021 de nieuwe
directeur-bestuurder van Woonstede. Het
is alweer een tijd geleden dat u een
nieuwsbrief van ons kreeg. Maar dat gaat
veranderen. We barsten van de plannen
en vertellen u daar graag alles over. Wilt u
niets missen? Meld u dan snel aan voor
onze nieuwsbrief. Aanmelden doet u via
onze website. U ontvangt dan drie keer
per jaar onze nieuwsbrief zodat u met ons
in contact blijft. In contact zijn en blijven
met u als huurder, dat vinden we heel
belangrijk. Uw verhaal is namelijk de
moeite waard om te vertellen. Nodig mij
dus gerust uit voor een kop koffie bij u
thuis. Ik ben benieuwd naar uw verhaal
en vind het mooi om een rondleiding te
krijgen in uw huis, uw persoonlijke
museum van herinneringen. Misschien
ontmoeten we elkaar binnenkort.
Bijvoorbeeld in de wijk, uw huis of in de
Woonwinkel.
 
Tot dan!
 
Marco de Wilde
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In het komende jaar vestigt 
Woonstede een record. We leveren 
meer dan 400 woningen op. 
Dat is gemiddeld elke dag een huis. 
Wij vertellen u graag over de 
twee grootste projecten die we in
2022 opleveren.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enka
De sfeer van de vroegere kunstzijdefabriek is nog steeds
voelbaar in de nieuwe woonwijk op het voormalige
ENKA-terrein. De oude, getransformeerde fabriekshal met
bakstenen en hoekaccenten, het monumentale poortgebouw
en de lange gevels met verticale vensters zetten de toon. De
woonwijk ENKA is bijna af. Een van de laatste fases is de bouw
van twee gebouwen met in totaal 201 sociale
huurappartementen van Woonstede. Deze twee- en
driekamerappartementen komen naast het nieuwe station
Ede-Wageningen. De gebouwen vormen samen een U en er is
veel aandacht besteed aan de details van het metselwerk.
 
De bouw is gestart. Sinds 5 januari 2022 bieden we de
woningen voor verhuur aan op huiswaarts.nu. Telkens circa tien
per week. De eerste huurwoningen worden naar verwachting
aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.
 
Loevestein
Op het voormalige terrein van Nationale Nederlanden staan
drie gebouwen die worden omgebouwd naar woningen. Daarbij
wordt een vierde gebouw met koopwoningen gebouwd. Twee
van de drie gebouwen zijn gereserveerd voor vrije sector
huurwoningen en zorgwoningen. Gebouw 2, het grootste
gebouw, is sinds december 2020 eigendom van Woonstede.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierin komen 194 sociale huurwoningen. Door deze mix aan
woningtypes ontstaat er op deze plek een afwisselende
woonwijk. De bouw is gestart. We bieden de woningen uiterlijk
in het tweede kwartaal van 2022 voor verhuur aan op
huiswaarts.nu. Houd hiervoor de informatie op onze website en
op onze Facebookpagina in de gaten. 
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.................................................................................................................................................................

Even voorstellen:

 
 
Woonstede en Plicht Getrouw zijn gefuseerd
Per 31 december 2021 zijn we één woningcorporatie. Wat
betekent dit voor u als huurder?
 
Gevolgen voor u als huurder
Huurt u een woning van Woonstede? Voor u verandert er niets.
Huurde u van Plicht Getrouw? Dan heeft u in de laatste week
van december een brief gekregen. Daarin staat wat er voor u
verandert. Hieronder geven we nog even kort weer wat er voor u
anders is geworden door de fusie:    
Per 1 januari 2022 bent u huurder van Woonstede;

Het bankrekeningnummer waarnaar u de huur overmaakt
verandert voorlopig nog niet. U krijgt een brief wanneer dit
wel verandert;       
Betaalt u uw huur via een automatische incasso? Dat
verandert voorlopig ook nog niet. U krijgt op tijd een brief
zodra daarin iets verandert;       
Tot 8 maart kunt u het klantportaal Mijn Plicht Getrouw
gebruiken. Vanaf 8 maart kunt u een account aanmaken voor
Mijn Woonstede. U ontvangt hierover een brief. In het eerste
artikel van deze nieuwsbrief leest u meer over Mijn
Woonstede.
Huurders van Plicht Getrouw waren lid van
Huurdersorganisatie Plicht Getrouw. Op 31 december 2021 is
dit lidmaatschap gestopt. Huurdersorganisatie Plicht
Getrouw gaat vanaf 1 januari 2022 verder als
Huurdersorganisatie Bennekom. In deze nieuwsbrief stellen
zij zich aan u voor.

 
 
 
 
 
 
 
Huurdersorganisatie Bennekom
 
Wie zijn wij?
Huurdersorganisatie Bennekom (voorheen Huurdersorganisatie
Plicht Getrouw) behartigt ook na de fusie van de corporaties
Plicht Getrouw en Woonstede de belangen van de huurders in
Bennekom. Dit doen wij samen met de Huurdersbond Ede, met
de gemeente Ede en met Woonstede. We zijn van plan contact
te hebben met onze leden via nieuwsbrieven en via onze
nieuwe website. Die is hopelijk eind februari klaar. U ontvangt
binnenkort een brief waarin u leest hoe u lid kunt worden van
Huurdersorganisatie Bennekom.
 
Wilt u meer weten?
Op dit moment bestaat de huurdersorganisatie Bennekom uit
twee bestuursleden: Mevrouw Caroline van Veenendaal is onze
voorzitter. Zij is al 7 jaar actief als bestuurder. Mevr. Yvonne
Lucie Brilleman is al 3 jaar actief als secretaris en
penningmeester. U kunt hen bereiken via
telefoonnummer 0318 - 41 77 39 of via e-mailadres
huurdersorganisatiepg@gmail.com.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Achtergrond fusie
De overheid legt steeds meer regels op aan
woningcorporaties. Dat maakte het steeds moeilijker voor
Plicht Getrouw om te zorgen voor efficiënt beheer van de
huurwoningen. Die vele regels werden ook steeds
zwaarder voor het bestuur van Plicht Getrouw, dat uit
vrijwilligers bestond. Omdat Plicht Getrouw en Woonstede
vanaf 1948 al heel veel samenwerkten, was een fusie een
logische keuze.

 
 
 
 
 
 
 
 
Huurdersbond Ede e.o.
 
Wie zijn wij? 
Huurdersbond Ede e.o. is een zelfstandige onafhankelijke
vereniging voor en door huurders van Woonstede. Wij hechten
groot belang aan draagvlak bij de bewoners en de diverse
bewonerscommissies. 
 
Wat doen wij?
De Huurdersbond Ede e.o. behartigt de gemeenschappelijke
belangen van alle huurders in het werkgebied van Woonstede.
We adviseren Woonstede gevraagd en ongevraagd en praten
mee als de gemeenten, woningcorporatie en huurders-
organisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. We
houden de vinger aan de pols en waar nodig ondernemen we
actie: Zijn er genoeg woningen? Is er voldoende kwaliteit? Hoe 
is het met het onderhoud? Hoe zit het met de energierekening?
Is die wel gepast? 
 
Wilt u meer weten, raad vragen en/of lid of supporter worden?
Kijk dan eens op de website http://www.huurdersbondede.nl/
 Het lidmaatschap kost slechts € 5 per jaar. Supporter worden
is gratis. Zien we u binnenkort als lid of supporter? Welkom.

 

3



Meld u aan
voor de
nieuwsbrief!

.................................................................................................
Veel besproken: Hoe zit het met de stookkosten?
De prijzen van energie stijgen flink. Huurders die een voorschot betalen aan
Woonstede hebben in januari een brief gekregen. De overheid biedt
compensatie.
 
Compensatie overheid
De overheid compenseert de gestegen energiekosten. Een huishouden met
een gemiddeld energieverbruik krijgt dit jaar ruim €400,- overheidskorting op
de energiebelasting. Deze korting bestaat uit:     

Lagere belasting op elektriciteit in 2022.
Extra korting op de belastingen voor aardgas of warmte in 2022.

De overheidskorting vindt u terug op de elektriciteitsrekening.
 
Misschien heeft u de mogelijkheid om via de gemeente een aanvullende
bijdrage te ontvangen. Kijk voor meer informatie op de website van uw
gemeente. 
 

Financiële zorgen
Maakt u zich zorgen? Wij denken graag met u mee. Neem contact op met
Woonstede. U kunt onze klantenservice bereiken per e-mail via
info@woonstede.nl of bellen op werkdagen van 09:00 uur tot 15:00 uur via
0318-695 695.

 

 
Deze nieuwsbrief versturen wij eenmalig.
Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u
uzelf aanmelden om de volgende
nieuwsbrieven te ontvangen.
 
Hoe kunt u zich aanmelden?
Bij deze nieuwsbrief zit een
antwoordkaart. Vul deze in en kies op
welke manier u de nieuwsbrief wilt
ontvangen. Stuur de antwoordkaart per
post met de bijgevoegde envelop naar
Woonstede. Een postzegel is niet nodig.

U ontvangt drie keer per jaar een
nieuwsbrief. 

 
 

Postadres
Postbus 191
6710 BD Ede
 
Tel (0318) 695 695
E-mail info@woonstede.nl
www.woonstede.nl
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