
 

Eerste paal Nieuwe Klif geslagen 
 
Met het slaan van de eerste paal de Nieuwe Klif 
op dinsdag 12 april 2016 is de bouw gestart. 

 
Met een oudhollandse heistelling sloegen Gerrit 
Post (wethouder gemeente Urk), Dirk-Jan de 
Rouwe, (Bouwgroep Dijkstra Draisma), Bauke 
Tuinstra (TWA Architecten) en Johan Ooster-
hoff (directeur Patrimonium) gezamenlijk de 
eerste paal de grond in. 

 
Het ontwerp duidt een zichtbare verbinding met 
het oude dorp van Urk. De typische architectuur 
van het oude dorp, zoals makelaars op het dak, 
raamluiken, gootklossen en diversiteit in kleu-
ren gevels en dak komen in moderne vormen 
terug in de nieuwbouw. 
Dat de behoefte aan dergelijke huisvesting 
groot is, toont ook het grote aantal inschrijvin-
gen voor dit project. 139 geïnteresseerde wo-
ningzoekenden hebben gereageerd op een van 
de nieuwe woningen. 
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Bouw aan Máxima-

straat van start 

Begin januari 2016 heeft Patri-
monium het contract getekend 
met Bouwbedrijf Van der Steeg 
voor de bouw van seniorenap-
partementen. 
Aan de Máximastraat zullen 17 
seniorenappartementen worden 
gebouwd die ook naar de toe-
komst geschikt blijven voor de 
huisvesting van senioren. De 
mogelijkheid om zorg te kunnen 
krijgen in het eigen huurappar-
tement is aanwezig. 
De ontwikkeling van deze senio-
renappartementen sluit goed aan 
bij de groeiende behoefte 
aan goede seniorenhuisvesting 
op Urk. De vergrijzing neemt ook 
op Urk toe en de ontwikkelingen 
in de zorg leiden tot het zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen. 
Voor de zorg- en welzijnsdien-
sten hebben we overleg gevoerd 
met Talma Urk, waarbij gebruik 
kan worden gemaakt van on-
dermeer, personenalarmering, 
maaltijdservice, Talma thuiszorg 
etc. 
Alle appartementen zijn geschikt 
om zorg aan huis te ontvangen.  
Lees verder op pagina 2 
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Patrimonium  

Nieuwbouw 17 appartementen 
(vervolg voorpagina) 
 

Op 22 februari 2016 is de eerste paal geslagen van 
het nieuwe seniorencomplex aan de Máximastraat.  
Deze locatie leent zich goed voor seniorenhuisves-
ting omdat allerlei belangrijke voorzieningen op 
loopafstand zijn gelegen, zoals de eerstelijnsvoor-
zieningen van Het Dok en de winkels van Het 
Urkerhard. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 
ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. 
 
Alle appartementen zijn ruim van opzet en beschik-
ken over twee slaapkamers en een ruime inpandige 
berging. Daarnaast is er op de begane grond een 
afzonderlijke berging voor ieder appartement. 
De planning is dat de appartementen in december 
2016 zullen worden opgeleverd. Patrimonium heeft 
het traject van verhuur van de appartementen medio 
april opgestart. Geïnteresseerde senioren hebben 
nog tot en met woensdag 4 mei de gelegenheid om 
zich voor een van de appartementen in te schrijven. 
Inschrijving staat open voor alle 55-plussers met 
een jaarinkomen tot € 39.874. Ook niet geregi-
streerde woningzoekenden kunnen zich inschrijven. 

 

Groot onderhoud: geen huur- 
verhoging, wel energiebesparing 
 

De groot onderhoudswerkzaamheden aan in to-
taal 68 woningen van onder andere de Pyrami-
deweg, Geer en Heerenkamp zijn van start ge-
gaan. 
 
Door de werkzaamheden van het groot onderhoud 
zullen de woningen sterk verbeterd worden waar-
door het wooncomfort wordt verhoogd. Maar ook 
zullen de bewoners het gaan merken in de energie-
lasten. Door de hogere isolatiewaarde, van onder-
meer het nieuwe dak, dubbele beglazing en een 
nieuwe CV-ketel, zullen de bewoners een deel van 
hun energiekosten kunnen besparen. Omdat Patri-
monium geen huurverhoging voor deze woningver-
betering doorberekend aan de huurder, komt de 
gehele energiebesparing ten goede aan de huur-
ders. 
 
Aannemer L. Post en Zn. gaat de daken vervangen 
en heeft de eerste woningen inmiddels in de stei-
gers gezet. De daken worden allemaal voorzien van 
een nieuwe geïsoleerde dakplaat en nieuwe dak-
pannen. Eveneens worden de dakramen vernieuwd. 
Tijdens het groot onderhoud worden ook de CV-

ketels vervangen en wordt een mechanische ventilatie 
box geplaatst door Installatiebedrijf Hartman. Daar 
waar in de woningen nog enkel glas aanwezig is, 
wordt dit vervangen door HR++ beglazing en daarna 
krijgen de woningen een grote schilderbeurt. Deze 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Schil-
derbedrijf Wakker. 
Enkele woningblokken zullen, vanwege vochtproble-
men nog worden voorzien van vloerisolatie in op-
dracht van bouwbedrijf Gebr. Post. Hierdoor worden 
alle onderhoudswerkzaamheden van dit project door 
Urker bedrijven verricht. 
 
Alle bewoners van de betreffende woningen zijn indi-
vidueel bezocht en per fase vinden er nog afzonderlij-
ke informatiebijeenkomsten voor de bewoners plaats. 
 
De uitvoering van alle werkzaamheden zal een groot 
deel van 2016 in beslag nemen. Naar verwachting 
kunnen de laatste woningen in november/december 
2016 gereed zijn.  

 

Servicekostenafrekening 2015 
 
Als u in een appartementencomplex woont dan be-
taalt u mee aan de gezamenlijk diensten zoals 
schoonmaak en de energiekosten van de algemene 
ruimten. Jaarlijks wordt op basis van de werkelijke 
kosten een eindafrekening door Patrimonium opge-
steld. Voor het einde van juni ontvangt u van Patrimo-
nium een servicekostenafrekening over 2015. 

 

Informatie digitaal 
 
Steeds meer informatie komt digitaal tot uw beschik-
king. Ook Patrimonium gaat over op steeds meer digi-
tale informatieverstrekking.  
 
Beschikt u over een e-mailadres en wilt u de in-
formatie van Patrimonium snel en gemakkelijk 
ontvangen via de e-mail? Geef dan uw e-mailadres 
aan Patrimonium door. Dat kunt u doen door een 
e-mail te sturen naar info@patrimoniumurk.nl 
 
Doorgebruik te maken van de digitale mogelijkheden, 
bent u sneller geholpen met informatie en uw vragen. 
Tevens kunt u eenvoudig vragen of reparatiever-
zoeken bij ons indienen. 
 
Bovendien draagt u daarmee bij aan een meer duur-
zame bedrijfsvoering van Patrimonium. 
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Deurpost 

ning houdt Patrimonium ook dit jaar een klanttevre-
denheidsonderzoek. Hierbij worden verschillende on-
derdelen beoordeeld, te weten: 
- De dienstverlening aan nieuwe huurders; 
- De dienstverlening bij het vertrek van huurders; 
- De dienstverlening bij onderhoud of reparatie aan 

uw woning. 
 
Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd 
gedurende de periode april tot en met augustus 2016. 
Zo kan een goed beeld worden verkregen. Het onder-
zoek wordt uitgevoerd door het bureau KWH (Kwali-
teitscentrum Woningcorporaties Huursector). U kunt 
de komende tijd benaderd worden via de email of tele-
fonisch om kort een aantal vragen te beantwoorden. 
Wij verzoeken u om uw medewerking hieraan te ver-
lenen, zodat Patrimonium zich blijvend kan verbete-
ren. 
 

Huurverhoging per 1 juli 2016 
 

De overheid heeft dit jaar lang op zich laten wachten 
met het rijkshuurbeleid. Naar aanleiding van een uit-
spraak van de Raad van State over de informatiever-
strekking door de Belastingdienst aan corporaties, is 
er begin april reparatiewetgeving gekomen. Op 12 
april is door de Eerste Kamer de wet doorstroming 
huurmarkt aangenomen, waarin ook de huurverhoging 
per 1 juli werd geregeld. 
 
Dat betekent dat er per 1 juli 2016 een inkomensaf-
hankelijke huurverhoging geldt, overeenkomstig de 
methodiek van voorgaande jaren. De basishuurverho-
ging voor de laagste inkomenscategorie mag per 1-7-
2016 maximaal 2,1% zijn. Patrimonium hanteert voor 
de laagste inkomenscategorie 1,0% huurverhoging.  
 

Huisvesting statushouders 
Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat Patrimonium 
woningen beschikbaar stelt voor de huisvesting van 
statushouders. De gemeente Urk heeft een wettelijke 
taakstelling, die halfjaarlijks door het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) wordt vastgesteld. Deze 
taakstelling is fors toegenomen door de hoge instroom 
van vluchtelingen. In 2016 heeft de gemeente Urk een 
taakstelling om 52 statushouders te huisvesten. Pa-
trimonium heeft afspraken met de gemeente gemaakt 
om zoveel mogelijk deze verhoogde taakstelling in te 
kunnen vullen.  
Het gebeurt dus regelmatig dat een vrijkomende wo-
ning niet in het periodieke woningaanbod wordt ge-
plaatst. De woning wordt dan ingezet voor de huisves-
ting van statushouders. 
Ook in de nieuwbouwprojecten van Patrimonium wor-
den woningen gereserveerd voor deze groep mensen. 

Herontwikkeling Nieuwe Klif 
 
Alle formele procedures die nodig waren voor de  
nieuwbouw op de Nieuwe Klif zijn doorlopen. Inmid-
dels is de bestemmingsplanprocedure afgerond en 
heeft Patrimonium op 30 maart jl. de omgevingsver-
gunning ontvangen. 
 

  
 

De belangstelling voor het nieuwbouwproject aan de 
Nieuwe Klif is overweldigend. Maar liefst 139 geïnte-
resseerde huishoudens hebben bij Patrimonium aan-
gegeven te willen wonen in één van de woningen op 
Nieuwe Klif. Dit geeft aan dat de nieuwe woningen 
voor één- en tweepersoonshuishoudens in een duide-
lijke behoefte voorzien voor Urk. De laatste jaren ziet 
Patrimonium een toenemende vraag naar senioren-
huisvesting en woningen voor kleinere huishoudens. 
Met de realisatie van dit project hoopt Patrimonium 
een woonoplossing te bieden voor deze categorieën 
van woningzoekenden.  
 
In totaal worden 37 nieuwe woningen gebouwd. Hier-
van zijn 8 woningen toegewezen aan oud-bewoners 
van de Nieuwe Klif die gebruik maken van hun terug-
keerrecht. De overige woningen zijn verdeeld over de 
andere geïnteresseerden door middel van loting. 
 
Op 12 april is de eerste paal geslagen voor het nieuwe 
woningproject. Alle woningen zijn geschikt voor één en 
twee personen en hebben het kenmerk van gelijk-
vloers wonen. Alle woningen beschikken over een 
entree, toilet, woonkamer/keuken, slaapkamer en 
badkamer op dezelfde verdieping. De woningen heb-
ben allemaal hoge energieprestaties, doordat er onder 
andere gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen en 
vloerverwarming. 
Als alles volgens planning verloopt zal de oplevering 
van de woningen plaatsvinden vanaf oktober 2016. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 
 
Een van de onderdelen van de landelijke benchmark 
van woningcorporaties is het oordeel van klanten over 
de dienstverlening van de woningcorporatie. 
Om een goed oordeel te krijgen van onze dienstverle-

Foto: 

uitreiking omge-

vingsvergunning 

door wethouder 

Post. 
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Jaarverslag 2015  
Patrimonium 
 
Het verslagjaar 2015 stond voor de sector corpo-
raties vooral in het teken van de nieuwe wo-
ningwet en de vluchtelingenproblematiek. Deze 
onderwerpen spelen ook voor Patrimonium. 
Maar we hebben ons ook weer vooral ingezet 
voor de lokale volkshuisvesting.  
In de Oranjewijk zijn 28 nieuwe wooneenheden 
voor een en tweepersoonshuishoudens opgele-
verd. De Sloop van de Nieuwe Klif is uitgevoerd 
en de plannen voor de nieuwbouw zijn uitge-
werkt. Daarnaast is het project voor 17 senio-
renappartementen aan de Máximastraat uitge-

werkt in definitieve pannen. 
In 2015 heeft Patrimonium haar ondernemings-
plan “lokaal verankerd” vastgesteld. Hierin heb-
ben wij onze nieuwe beleidsvoornemens voor de 
komende jaren vastgelegd. 
Ook in de Aedes-benchmark zijn we met een 
AB-score hoog geëindigd ten opzichte van ande-
re corporaties. 
Onze volledige verantwoording over het verslag-
jaar 2015 kunt u lezen op onze website. 
 

 
 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Patrimonium.  
Suggesties en ideeën kunt u melden bij: 

Chr. Woonstichting Patrimonium 
Richel 4, 8321 RX  URK 
Tel 0527-681705 
 

Email info@patrimoniumurk.nl 
Website www.patrimoniumurk.nl 
Redactie, opmaak en productie:  

Chr. Woonstichting Patrimonium 

  
Woningen in de steigers voor groot onderhoud 
 

 
Eerste paal 17 seniorenappartementen door Tjalling 
Hoekstra en Ben van der Steeg. 
 
 
 
 

mailto:info@patrimoniumurk.nl
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