
Nieuwbouw Oranjewijk 
 

Wie regelmatig een rondje door 

de nieuwbouw rijdt, heeft kun-

nen zien dat er hard gewerkt 

wordt aan de nieuwe woningen 

van Patrimonium In september 

zijn de sleutels van de tien huur-

koopwoningen aan jonge starters 

uitgegeven. Deze bewoners wa-

ren allen erg blij met hun woning 

en hebben de mogelijkheid om 

deze over vijf jaar te kopen. 

 

De bouw van de andere 

nieuwbouwwoningen heeft 

helaas wat vertraging opgelo-

pen. Lange levertijden van 

bouwmaterialen en de 

schaarste aan bouwvakkers 

leidt tot een iets latere ople-

vering. Medio december is het 

eerste blok met twaalf woon-

eenheden aan de Constan-

tijnstraat opgeleverd.  

 

Begin 2019 volgt de oplevering van 

het tweede woningblok.  

 

In deze woningen komt een mooie af-

spiegeling van onze bevolking. Seni-

oren en jonge huishoudens bij elkaar. 

Wij verwachten dat deze mix een 

mooie woonomgeving oplevert. Alle 

26 nieuwe woningen aan de Constan-

tijnstraat voldoen aan de eisen van 

Woonkeur. Dat betekent dat de wo-

ningen ook geschikt zijn voor senio-

ren om langer zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. 
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Jaarlijkse verlenging van registratie woningzoekenden  
In november 2018 hebben alle woningzoekenden een bericht ontvangen voor de verlenging voor 
de registratie in 2019.  
Als u als woningzoekende ook in 2019 wilt meedoen op ons woningaanbod, heeft Patrimonium 
opnieuw inkomensgegevens nodig. Hiermee moeten we vaststellen of uw registratie nog binnen 
de inkomensgrens valt die de overheid heeft vastgesteld voor de verhuur van sociale huurwonin-
gen.  
Patrimonium vraagt om een (voorlopige) aanslag 2017 of een Inkomensverklaring 2017 van u en 
uw eventuele partner. Beide documenten worden afgegeven door de Belastingdienst.  

����Lever op tijd in, dan blijft u ons woningaanbod ontvangen! 

_____________________________________________________________________________ 

Passend toewijzen 
Regelmatig krijgt Patrimonium vragen over de woningtoewijzing. In dit artikel willen wij nader 

uitleg geven over de regels van passend toewijzen. 

De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opge-

steld. Deze regels vertellen u en de corporatie tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit 

wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt 

gebruikt is passend toewijzen. Bij iedere verhuring moet Patrimonium de regels van passend toe-

wijzen volgen. Er zijn dus drie dingen van belang bij passend toewijzen: uw huishoudgrootte, uw 

huishoudinkomen en de hoogte van de huurprijs. 

In onderstaand schema hebben wij de werking van passend toewijzen voor 2019 weergegeven: 

 

Jaarlijks worden door de overheid de huurgrenzen en toetsinkomens vastgesteld. 

Het is daarom van belang dat wij van de geregistreerde woningzoekenden de juiste gegevens 

hebben ontvangen. 

 

 

 



ALLES OVER DUURZAAMHEID 
_____________________________________________________________________________

Energiezuinige woningen aan de Holkenkamp 
 

Patrimonium heeft zes bestaande woningen aan de Holkenkamp verbeterd en verduur-

zaamd. De seniorenwoningen zijn energiezuiniger gemaakt, waarmee de woonlasten 

voor de bewoners ook in de toekomst betaalbaar blijven. 

De energieprestaties van de woningen zijn sterk verbeterd want het huidige energielabel E en F 

wordt door de verbeteringen een energielabel A. De woningen zijn hierdoor niet alleen energie-

zuiniger, ook het wooncomfort van de woning zal 

hierdoor worden verhoogd. Door een lagere ener-

gierekening is er een voordeel voor de bewoners. 

Alle woningen hebben een nieuw geïsoleerd dak 

met 16 zonnepanelen gekregen. Daarnaast is er 

nieuwe gevelisolatie en vloerisolatie aangebracht. 

Met de huidige verbeteringen is het voor Patrimo-

nium eenvoudiger om in de toekomst de wonin-

gen aardgasloos te maken. De woningen zijn hier-

mee klaar voor de toekomst. 

_____________________________________________________________________________ 

Duurzaamheid in de actualiteit 
Vandaag de dag kun je geen krant openslaan  

en radio luisteren, of de onderwerpen klimaat, 

duurzaamheid en energie komen wel voorbij.  

 

Europese regeringsleiders zijn in december 

2018 bij elkaar in Polen om te kijken hoe het 

Parijs-akkoord invulling kan worden gegeven. 

In Nederland zijn de deelnemers van de Kli-

maattafels aan het discussiëren over de tot-

standkoming van een nationaal Klimaatak-

koord. 
 

Dichterbij huis zijn we op Urk met enkele par-

tijen aan het onderzoeken of een warmtenet 

haalbaar is om het warmteoverschot van vries-

bedrijven te gebruiken voor het verwarmen van 

de woningen in de nieuwbouw van Schokker-

hoek. Patrimonium heeft haar duurzaamheids-

beleid in 2018 geformuleerd en zal in 2019 on-

derzoeken hoe en wanneer we onze woning-

complexen energiezuiniger en gasloos kunnen 

maken. 

En u kunt zelf ook meedoen met energiebespa-

ring. 

Klik hier voor bespaartips op het Energieloket. 

_____________________________________ 

Energielabel en Energie-index 
De overheid verplicht wooncorporaties om te 

beschikken over een energielabel én een ener-

gie-index van iedere huurwoning. Een derge-

lijke energie-index en energielabel zijn 10 jaar 

geldig. Patrimonium is verplicht om van iedere 

woning een actueel energie-index en energiela-

bel te hebben. 
 

Energielabel 

Het energielabel voor wonin-

gen geeft met de klassen A 

(groen, zeer zuinig) tot en 

met G (rood, zeer onzuinig) 

aan hoe energiezuinig een 

huis is in vergelijking met 

soortgelijke huizen. Een ener-

giezuinig huis heeft bijvoorbeeld goede isolatie, 

dubbel glas en energiezuinige verwarming. Het 

Parijsakkoord: halvering CO2 uitstoot in 2030 

Energie kan wel 

groener maar wordt 

dan wel duurder 



energielabel is een document waarin deze ken-

merken zijn beschreven.  
 

Energie-Index 

De Energie-Index (getal, géén letter) is nodig 

om te verwerken in het woningwaarderingsstel-

sel. Voor de huurpunten wordt niet gekeken 

naar het energielabel, maar de Energie-Index. 

Energielabel en Energie-Index: 10 versus 150 

kenmerken. 
 

De energie-Index is gebaseerd op ongeveer 150 

kenmerken van de woning.  

Met de Energie-Index is de energieprestatie van 

een woning exacter te berekenen dan via het 

Energielabel. Het Energielabel is gebaseerd op 

de 10 belangrijkste kenmerken van de woning. 
 

Energie-Index: 150 kenmerken 

Het opstellen van een Energie-Index voert Pa-

trimonium uit in samenwerking met DUBO-

plan, een gecertificeerd bedrijf uit Lelystad. De 

meeste gegevens worden verwerkt vanaf de 

aanwezige tekeningen, voor de opname van 

specifieke kenmerken zal iedere woning be-

zocht dienen te worden door de energieadvi-

seur. 

Dit betekent in de praktijk dat de energieadvi-

seur de afmetingen van de woning van de teke-

ningen haalt, noteert wat de isolatiekwaliteit is 

en in kaart brengt welke installaties aanwezig 

zijn. Op basis van deze uitgebreide opname be-

rekent hij vervolgens het Energie-Index-getal 

(geen letter).  
 

Energielabels Patrimonium 

In 2019 zullen ca. 160 woningen van patrimo-

nium worden voorzien van een nieuw Energie-

label en -Index. De energieadviseur  zal ook de 

36 nieuwbouw woningen komend jaar voorzien 

van de benodigde  documenten. 

Mocht het voor uw woning nodig zijn om het 

energielabel en de energie-index te vernieu-

wen, dan zult u hiervan, vooraf door Patrimo-

nium op de hoogte worden gesteld. 

 
Patrimonium is goed op weg met de verbetering 

van de Energielabels van de huurwoningen op 

Urk. 

Voorgaande grafiek geeft de ontwikkeling van 

de Energielabels van het woningbezit van Patri-

monium weer. In 2007 had ongeveer 35% van 

ons bezit een groen label. 10 jaar later is dat 

meer dan 80%. 

 

Is een warmtenet op Urk haal-

baar? 
Patrimonium, Gemeente Urk, Waterschap Zui-

derzeeland, VVU (Vereniging van Visgroothan-

delaren), Technisch Ontwerp en Adviesbureau 

Coolinq en Energie- en Afvalbedrijf NV HVC 

hebben met elkaar uitgesproken gezamenlijk te 

onderzoeken of een Bron-/warmtenet kan wor-

den benut om in de toekomstige warmtevraag 

van gebouwen te kunnen voorzien. Hiermee 

willen partijen een bijdrage leveren aan de 

warmtetransitie op Urk. Het gebruik van fos-

siele brandstoffen, zoals aardgas moet de ko-

mende decennia worden teruggedrongen. 

 
Door gebruik te maken van restwarmte (uit 

vriesinstallaties) van visverwerkende bedrijven 

en door energie uit oppervlaktewater zou een 

bronnet aangelegd kunnen worden. Deze bron 

kan de warmtevraag voor gebouwen voeden. 



De zes partijen onderzoeken of het mogelijk om 

dit op een rendabele wijze te exploiteren, waar-

mee een belangrijke bijdrage kan worden gele-

verd aan de klimaatdoelstellingen.  

Voor Patrimonium is dit initiatief een mooie ver-

kenning om de haalbaarheid van het gasloos 

maken van woningen te onderzoeken. Dit sluit 

goed aan bij het duurzaamheidsbeleid dat Pa-

trimonium heeft geformuleerd. Uiteindelijk 

moeten alle woningen in 2050 gasloos zijn. Een 

bron- of warmtenet kan een van de oplossingen 

zijn om woningen anders te verwarmen. 

In de eerste helft van volgend jaar moet er 

meer duidelijkheid zijn over de haalbaarheid 

van een warmtenet voor Urk. 
 

Begroting 2019 
Jaarlijks maakt Patrimonium plannen voor het 

komend jaar. De voorgenomen activiteiten lig-

gen vast in de begroting.  
 

Klantenperspectief 

Voor 2019 richten we ons voor een groot deel 

op de dienstverlening aan klanten. We richten 

ons op onze primaire doelgroep en op kwets-

bare huishoudens op de woningmarkt. Hierbij 

houden we ons aan de overheidsregels voor 

verhuur en huurprijs. We houden contact met 

maatschappelijke organisaties waar wonen en 

zorg of begeleiding elkaar raken. 

Overlastsituaties willen we zoveel mogelijk 

voorkomen, maar mocht het nodig zijn werken 

we samen met anderen om dit op te lossen. We 

spreken met Huurdervereniging De Bult over 

ons beleid en prestaties en horen graag wat er 

onder de huurders leeft. 
 

Vastgoedperspectief 

Wij hebben oog voor de kwaliteit van onze wo-

ningen. We voeren onderhoud uit volgens onze 

meerjaren onderhoudsplannen. Daarnaast star-

ten we met de ontwikkeling van nieuwe wonin-

gen in de derde fase van de Oranjewijk, waar-

onder huurkoopwoningen, gelijkvloerse wonin-

gen en eenheden voor begeleid wonen. Ook het 

nadenken over een lager energieverbruik van 

bestaande woningen vinden we belangrijk. Wij 

willen onderzoeken met welke technieken en 

methoden we woningen op termijn energiezui-

niger en gasloos kunnen maken. 

We gaan inzicht krijgen in de mogelijkheden om 

samen te werken met partijen om de warmte 

die op het industrieterrein verloren gaat om te 

zetten in warmte voor woningen. 

Organisatieperspectief 

Wij blijven belanghouders betrekken bij ons be-

leid. Wij houden oog voor tijdige en juiste infor-

matievoorziening aan onze klanten. Wij houden 

ons aan de regels van verantwoording en geven 

transparant beeld van ons presteren. Wij willen 

blijvend goed scoren op klanttevredenheid en 

de Aedes benchmark. Onze medewerkers blij-

ven zich ontwikkelen in kennis en dienstverle-

ning. Financiële continuïteit vinden we van be-

lang om al onze doelen te kunnen behalen. 

Daarom willen we voldoen aan de financiële ra-

tio’s waarmee externe toezichthouders ons be-

oordelen. 
 

Prestatieafspraken 2019 
Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen 

de gemeente en Patrimonium. Ook de huurders 

zijn, via de huurdersvereniging, bij de presta-

tieafspraken betrokken en ondertekenen de af-

spraken. Met het ondertekenen zijn de weder-

zijdse afspraken tussen partijen vastgelegd. 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaam-

heid van de sociale huurwoningvoorraad staan 

centraal in de gemaakte afspraken.  
 

De uitdagingen voor de sector in het algemeen 

en voor de groeigemeente Urk in het bijzonder 

zijn groot. Met de deze afspraken geven we sa-

men duidelijk richting aan de volkshuisveste-

lijke koers voor de toekomst. 
 

De afspraken gaan over de thema’s: 

- Overlegstructuur 
- Woningvoorraad en primaire doelgroep 
- Specifieke doelgroepen en woonruimtever-

deling 
- Woningtoewijzing en urgenten 
- Duurzaam bouwen en verbeteren 
- Financiën 

   
Op 5 december 2018 ondertekenden partijen de afspraken. 

Namens Patrimonium de directeur-bestuurder Johan Ooster-

hoff, namens de gemeente Urk wethouder Gerrit Post en na-

mens de huurdersvereniging Arie Korf. 



Schilderwerk in 2019 
Zoals elk jaar zal Patrimonium ook in 2019 di-
verse woningen opnieuw laten schilderen. Soms 
is het nodig om tijdens dit schilderwerk ook wat 
extra werkzaamheden te verrichten, zoals een 
raam vervangen of deelvervanging van kozij-
nen, enzovoort. 
Hieronder vindt u een overzicht van de wonin-
gen die volgend jaar worden geschilderd: 
- Molenstraat, 4 woningen 
- De Reede/Rotholm/Topshoofd, 41 woningen 
- De Akkers/Holkenkamp/Lange Dam, 

16 woningen 
- Ramswelle (Het Hop), 18 appartementen 
- Fuik, 3 woningen 
Dit schilderwerk kan plaatsvinden in het gehele 
jaar 2019 maar zal zeker niet in het eerst kwar-
taal zijn. De schilder zal tijdig laten weten wan-
neer ze bij uw woning komen. 
 

Goede scores in Aedes benchmark 
De branchevereniging van woningcorporaties 

(Aedes) voert jaarlijks een benchmark onder 

corporaties uit. Op een aantal onderdelen wor-

den corporaties met elkaar vergeleken. 

In november jl. zijn de resultaten gepresen-

teerd over het verslagjaar 2017. 
 

Per onderdeel scoort de corporatie een letter A, 

B of C. A wil zeggen dat de corporatie bij de 

beste 33% hoort, C betekent dat de corporatie 

bij de laagste 33% hoort en B daartussen in. 

Op de meeste onderdelen haalt Patrimonium 

een beter dan gemiddelde score. Zo waarderen 

onze huurders ons gemiddeld met een ruime 8, 

terwijl dit gemiddeld in de sector een 7,5 is. Dit 

resulteert in een A-score voor het huurdersoor-

deel. 
 

Ook zijn onze bedrijfslasten en de lasten van 

onderhoud en verbetering lager dan het gemid-

delde in de sector. Op beide onderdelen scoort 

Patrimonium een A.  
 

Voor beschikbaarheid en betaalbaarheid heb-

ben wij een B-score gehaald. Dit wordt veroor-

zaakt doordat onze gemiddelde huurprijs hoger 

is dan gemiddeld. Dit vindt zijn oorzaak in ons 

relatief jonge woningbezit en gemiddeld grote 

eengezinswoningen. Onze huurprijs ten op-

zichte van de maximale huurprijs scoort echter 

weer beter dan gemiddeld. Dit betekent dat 

onze woningen ten opzichte van de geboden 

kwaliteit goedkoper zijn.  
 

Klik hier voor het benchmarkrapport 2018 

Klik hier voor onze eigen factsheet 

Even voorstellen.. 
Hallo. Ik ben Harmen van Laar en ben sinds 

september in dienst bij Patrimonium als mede-

werker Strategie en Control. 

Mijn voorganger, Carolien, heeft per mei een 

nieuwe functie gevonden bij een woningcorpo-

ratie die voor haar wat dichter in de buurt is. 

Graag wil ik van deze Deurpost gebruik maken 

om mezelf even kort voor te stellen. 
 

Ik woon op Urk. Ik ben 26 jaar, getrouwd en 

samen hebben wij een dochter van 2,5 en een 

zoon van 5 maanden. Als hobby volleybal ik 1 

keer per week met wat vrienden. Voordat ik bij 

Patrimonium kwam heb ik 5 jaar bij BDO Ac-

countants in Apeldoorn gewerkt op de controle-

afdeling. Daar controleerde ik ook al een aantal 

woningcorporaties, waardoor mijn interesse in 

de sector gewekt was. Toen deze vacature 

voorbij kwam hoefde ik dus ook niet lang na te 

denken om te solliciteren! Tijdens mijn werk bij 

BDO volgde ik een studie tot accountant aan de 

Nyenrode Universiteit. In 2017 heb ik mijn Ba-

chelor afgerond. Nu ben ik bezig met de afron-

ding van de Master Accountancy. Bijna klaar 

met studeren dus!  

 

Ik heb veel zin om iets te mogen betekenen 

voor Patrimonium, met als doel om u als huur-

der zo goed mogelijk van dienst te zijn en te 

zorgen voor goede en betaalbare huurwonin-

gen. Er liggen veel uitdagingen voor Patrimo-

nium. Te denken valt aan de uitbreiding van de 

gemeente Urk, maar zeker zo belangrijk ook de 

verduurzaming van onze bestaande woningen. 

Ik hoop hier mijn steentje aan bij te mogen dra-

gen om al deze uitdagingen zo goed en zo effi-

ciënt mogelijk aan te gaan met als uiteindelijke 

doel om voldoende goede en betaalbare huur-

woningen te behouden in onze mooie ge-

meente! 



Wintertips: is uw woning winterklaar? 
Ook uw woning heeft aandacht nodig in de winter. Hieronder vindt u een aantal tips die ongemak-

ken voorkomen en kosten besparen. 

- Controleer uw cv-ketel. Ontlucht de ketel en zorg dat er genoeg waterdruk is. De druk moet 
tussen de 1,5 en 2 bar zijn. U kunt dit aflezen op uw ketel. 

- Bescherm kranen en waterleidingen tegen bevriezing. Een buitenkraantje kunt u bij vorst beter 
afsluiten en aftappen, zodat er geen leiding kan springen. 

- Het blad dat van de bomen valt, kan uw dakgoot verstoppen. Verwijder de bladeren op tijd, 
zodat de dakgoot niet overloopt bij hevige regenval. 

- Dicht naden en kieren, hang eventueel een gordijn voor de deuren om de warmte binnen te 
houden. 

- Zorg dat er geen overgordijnen voor de radiatoren hangen, want deze houden warmte tegen. 
- Bij strenge vorst is het beter de thermostaat niet lager dan 10 graden te zetten, om bevriezing 

te voorkomen. 
- Zet een half uur voordat u gaat slapen de thermostaat alvast op nachtstand. De warmte blijft 

nog wel even hangen. 
- Als het heeft gesneeuwd: houd uw stoep of entree bij uw woongebouw het liefst zelf sneeuw-

vrij. Of vraag iemand het voor u te doen. Dat is wel zo prettig voor uzelf en voor andere 
mensen in de buurt. 

 

Wensgroet 
Patrimonium wenst al haar huurders, woningzoeken-

den, belanghouders en andere relaties 

GezegendeGezegendeGezegendeGezegende    

feestdagenfeestdagenfeestdagenfeestdagen    
en voor 2019en voor 2019en voor 2019en voor 2019    

12121212    maanden gezondheidmaanden gezondheidmaanden gezondheidmaanden gezondheid    

52525252    weken weken weken weken een thuisgevoeleen thuisgevoeleen thuisgevoeleen thuisgevoel    

333365656565    dagen woonplezierdagen woonplezierdagen woonplezierdagen woonplezier    
 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigde  

openingstijden  

rond de feestdagen  
 
In de periode van maandag 24 

december 2018 tot en met 
dinsdag 1 januari 2019 is ons 

kantoor gesloten.  
 

Alleen voor spoedeisende sto-

ringen kunt u ons bellen op 
0527-681705.  
Onze storingsdienst helpt u 
dan verder.  
 

Vanaf woensdag 2 januari 

2019 staan wij weer geheel tot 

uw dienst. 

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 


