
 

 

 

Terugblikken en 
vooruitkijken 
 

Het is bijzonder hoe snel het einde van 2022 nadert. Tijd om 

stil te staan bij het voorbije jaar en vooruit te kijken naar 

2023. Het jaar 2022 was turbulent en onzeker, we snakken 

allemaal naar rust en zekerheid. 

 

Oorlog, torenhoge inflatie, tekort aan woningen, energiear-

moede, oververhitte arbeidsmarkt, vluchtelingenstroom, 

noodmaatregelen door de overheid, etc. Dagelijks horen we 

weer nieuwe berichten. Onze vanzelfsprekende zekerheden 

vervagen.  

Of het nu ons eten, de zorg of onze energie en het wonen is, 

het is lang geleden dat er zoveel onrust heerste en wij zoveel 

onzekerheden kenden.  

Als gewone burgers hebben we behoefte aan rust, duidelijk-

heid en perspectief. Laten we hopen en moed houden dat 

2023 ons dat brengt.  

 

Bent u ongerust of u kunt rondkomen vanwege de torenhoge 

energielasten? Zoek contact met mensen die u verder kunnen 

helpen, zoals onze verhuurmedewerkers. Zij kunnen u helpen 

met de huurbetaling, zij weten de weg naar de maatregelen 

van de gemeente en hebben contacten met de medewerkers 

van stichting Hulp en Steun. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is geen opbeurend begin van deze deurpost van december 

2022. Er zijn echter ook lichtpuntjes te vinden, die wij graag 

met u delen. 

 

Zo is er veel melden op het gebied van energie. Van een 

nieuwe energiebespaaractie van de gemeente Urk tot hybride 

warmtepompen en van een energieprijsplafond tot het plaat-

sen van dubbel glas.  

 

Daarnaast kunt u lezen hoe de overheid van plan is om de 

bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Dit is uitgewerkt in 

Nationale Prestatie Afspraken tussen de overheid, de huur-

ders en woningcorporaties. 

In deze afspraken staat ook hoe de komende jaren het huur-

beleid er uit zal zien. Ook heeft de overheid plannen om de 

huurtoeslag te hervormen. 

 

U kunt lezen welke plannen Patrimonium voor 2023 heeft met 

betrekking tot onderhoud en nieuwbouwwoningen. En wat er 

gaat veranderen als u woningzoekende bent. 

 

Ik wens u veel leesplezier met deze 

editie van deurpost. 

 

Johan Oosterhoff 

directeur-bestuurder
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Energieacties voor u 
Energiebespaaractie gemeente Urk 
Heeft u zich al aangemeld voor de energiebespaaractie van de gemeente Urk? 
Deze actie loopt tot 1 mei 2023.  
Woonstichting Patrimonium is door de gemeente Urk betrokken bij de actie 
om te kijken hoe huishoudens op Urk energie kunnen besparen. En voor u als 
huurder van Patrimonium is deze actie echt helemaal gratis! 
 
De vraag is hoe je als huurder kunt zorgen voor een lager energieverbruik? 
Daarom heeft de gemeente Urk gekozen voor een specifieke actie gericht op 
huurders op Urk. De huurder krijgt adviezen waar en hoe u kunt besparen op 
uw energieverbruik. Ook krijgt u gratis een aantal besparingsmiddelen. Bent u 
nog niet overtuigd om mee te doen?  
Kijk op deze link om naar een filmpje met uitleg over deze actie te kijken. 
 
Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de gemeente Urk op: 
http://www.urk.nl/energiebesparingsactie 
 

Energietoeslag voor lage inkomens 
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere 

maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er voor mensen met een laag inko-

men nu de energietoeslag. Dit was een bedrag van € 800,00 netto per huis-

houden. De regering heeft besloten dit bedrag te verhogen naar € 1.300,00 

netto. Iedereen die al energietoeslag ontvangen heeft, krijgt de € 500,00 extra 

nabetaald. U hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen. 

Heeft u geen energietoeslag ontvangen maar heeft u wel een laag inkomen, 
dan komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag van € 1.300. Er zijn een 
paar voorwaarden waaraan u moet voldoen: 

• u bent 21 jaar of ouder; 

• u woont in de gemeente Urk; en 

• heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfs-
vergunning; en 

• u heeft een laag inkomen. Dit is een inkomen dat niet hoger is 120% 
van het voor uw situatie geldende bijstandsbedrag voor een maand.  

 
U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen tot 1 mei 2023. 
Kijk voor meer informatie van de gemeente Urk op:  
https://www.urk.nl/energietoeslag 
 

Energiecompensatie voor iedereen in november en de-
cember 2022 
Iedereen die op de 1e dag van de maanden november en december 2022 een 
kleinverbruik aansluiting heeft voor elektriciteit, krijgt die maand € 190 korting 
per maand. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te 
wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café.  
 
Dit betekent dat alle huurders van Patrimonium een energiecompensatie van 
€ 190 krijgen in november en in december. 
Hoe u de € 190 korting op uw energierekening in november en december 
krijgt, hangt af van uw energieleverancier. U kunt dit niet zelf bepalen.  
 
Uw energieleverancier kan op 5 verschillende manieren de € 190 korting per 
maand aan u betalen. 

• € 190 aan u over te maken; 

• € 190 van uw voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen; 

• een deel van de € 190 aan u over te maken. En het andere deel van uw 
voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen; 

• € 190 van een openstaande rekening of betalingsregeling af te halen; 

• € 190 aan u over te maken nadat u het contract beëindigt. 
 
U krijgt bericht van uw energieleverancier hoe u uw geld krijgt. 
 
 
 
 
 
 

Uw eigen energieleverancier geeft aan op 

welke wijze u de korting in november en 

december krijgt 

https://www.youtube.com/watch?v=_MnSfNr-yd0
http://www.urk.nl/energiebesparingsactie
https://www.urk.nl/energietoeslag


Energieprijsplafond vanaf 1 januari 2023 
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens 
en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per 
kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale 
tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 
2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens 
en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. 
Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat 
het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat 
was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het 
prijsplafond valt verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Dat betekent dat een 
groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huis-
houdens daar minder voor betalen.  
 
De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringsta-
rieven, inclusief energiebelasting en btw. Een huishouden met een gemiddeld 
verbruik heeft in 2023 in totaal zo’n € 2.500 voordeel van het prijsplafond. In 
2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m3 gas en 2.460 
kWh elektriciteit. 
 

Tijdelijk Noodfonds Energie 
Onlangs is er nog een nieuwe maatregel genomen om te voorkomen dat men-
sen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen. Energieleve-
ranciers en maatschappelijke organisaties een Tijdelijk Noodfonds Energie op-
gericht. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kun-
nen een beroep doen op dit noodfonds. Maak je huurders attent op deze re-
geling.   
Het kabinet heeft voor het noodfonds eenmalig een bedrag van € 50 miljoen 
gereserveerd. Het is de bedoeling dat het noodfonds vanaf 1 januari 2023 tot 
uiterlijk 1 april 2023 mensen ondersteuning biedt. 
 
Wie komen hiervoor in aanmerking? 
De ondersteuning van het noodfonds is bedoeld voor huishoudens met een 
bruto-inkomen tot 200% van het bruto sociaal minimum, die een hoge ener-
gierekening hebben (hoger dan 13% van het bruto-inkomen van het huishou-
den). Dit zijn huishoudens met een laag of middeninkomen. Voor deze huis-
houdens is snelle financiële ondersteuning cruciaal.  
Omdat private partijen (energieleveranciers) het fonds hebben opgericht, kun-
nen huishoudens geen bezwaar en beroep aantekenen tegen een beslissing 
van het fonds.   
Aanmelden voor hulp van het fonds is nu nog niet mogelijk. Zodra er meer 
informatie beschikbaar is, melden wij dit op onze website  
 
 
 
 
 

TIP 
Thermostaat lager zetten 
80% van het gemiddeld gasverbruik is 
voor het verwarmen van de woning, 
20% voor het warme water.  
 

TIP  
Wassen met volle trommel 
Wassen met een volle trommel scheelt 
water en stroom. Was zoveel mogelijk 
op een lagere temperatuur (bijv. 30˚C 
of 40˚C).  

TIP 
Verlichting vervangen en uit doen 
Gebruik alleen spaarlampen of ledlam-
pen. Vergeet de verlichting niet uit te 
doen als je weggaat. 
 
 

TIP 
Koelkasten en vriezers ontdooien 
Ontdooi twee keer per jaar de koelkast 
en vriezer. Hiermee voorkom je verlies 
van energie. Vervang je koelkast/vrie-
zer op tijd. Een ouder model gebruikt 
vaak veel meer stroom. 
 

TIP 
Elektronische apparatuur stand-by 
Zet je tv, radio, computer en andere 
(elektronische) apparatuur niet op 
stand-by, maar zet ze uit. 
Haal opladers na het opladen uit het 
stopcontact. 
Hiermee voorkom je sluipend stroom-
verbruik. 
 

TIP 
Koken met de deksel op de pan 
Koken met de deksel op de pan scheelt 
ongeveer de helft aan kooktijd en dus 
de helft energie. 
 

TIP 
Gordijnen in winter dicht 
Doe in de winter lekker vroeg de gordij-
nen dicht. Gezellig en energiebespa-
rend! De warmte kan minder goed weg 
en dat scheelt stookkosten. 
 

TIP 
Korter douchen 
Gemiddeld verbruik je tien liter warm 
water tijdens douchen. Korter douchen 
scheelt dus veel water en energie, want 
het water moet eerst verwarmd wor-
den.  
En gebruik een waterbesparende dou-
chekop. 
 

TIP 
Droog de was buiten 
Een wasdroger kost gemiddeld € 2,25 
per droogbeurt. Droog de was zoveel 
mogelijk buiten en bespaar zo op ener-
gie. TIP  

Afwassen in een bak 
Veel mensen wassen af onder een stro-
mende warme kraan. Je kunt beter een 
teiltje met warm water vullen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Doe mee met de 

bespaaractie van 

de gemeente Urk! 

Maak gebruik van 

de maatregelen van 

de overheid 

Vraag hulp! 

Bij het energieloket Urk 

Bij verhuurmedewerker van Patrimonium 

 



Jaarlijkse verlenging registratie woningzoekenden 
Pas geleden heeft iedere geregistreerde woningzoekende van Patrimonium 
bericht gekregen over de jaarlijkse verlenging van de registratie. 
 
Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een verandering in de werkwijze: 
Voortaan hoeft de woningzoekende alleen maar het bedrag van het verzamel-
inkomen door te geven aan Patrimonium. Het verzamelinkomen is te vinden 
op een Inkomensverklaring of op de Aanslag van de Belastingdienst. 
Voor het komende jaar gaat het om het verzamelinkomen over het jaar 2021. 
 
Het is belangrijk dat u het juiste bedrag van het inkomen aan Patrimonium 
doorgeeft. Bij iedere woning die beschikbaar komt voor nieuwe verhuur, mel-
den wij de hoogte van het inkomen dat bij die woning hoort. Als u als woning-
zoekende een verkeerd inkomen heeft doorgegeven, kan dat ervoor zorgen 
dat u niet wordt geselecteerd voor de huurwoning waar u wel recht op zou 
kunnen hebben. 
 
Eerst vroeg Patrimonium elk jaar aan de woningzoekende om een Inkomens-
verklaring of een Aanslag van de Belastingdienst naar ons op te sturen, maar 
vanaf nu dus niet meer. 
Pas wanneer een woningzoekende voor een woning wordt geselecteerd moet 
een inkomensverklaring of aanslag worden ingeleverd. Het is namelijk wette-
lijk verplicht dat Patrimonium dit vastlegt in het verhuurdossier. 
U begrijpt dat het daarom ook belangrijk is om het juiste inkomen aan Patri-
monium door te geven. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de woningzoe-
kende. 
 
Elke woningzoekende heeft van Patrimonium uitleg en instructie gekregen 
over de nieuwe werkwijze. Als de woningzoekende de registratiekosten voor 
het nieuwe jaar heeft voldaan aan Patrimonium, zal de registratie worden ver-
lengd tot het eind van het jaar 2023. 
De woningzoekende ontvangt daarover een verlengingsbrief met daarin het 
geregistreerde inkomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u geregistreerd woningzoekende? 

Zorg dat u het juiste inkomen heeft doorge-

geven aan Patrimonium! 

Een woning die door Patrimonium wordt aan-

geboden voor nieuwe verhuur kent criteria 

voor: 

- de grootte van het huishouden 
- de leeftijd van de huurder(s) 

- het inkomen van de huurder(s) 



Nationale prestatieafspraken 
In vorige edities van Deurpost schreven wij al over alle nieuwe plannen van 

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). 

Door de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 krijgen wo-

ningcorporaties hun investeringsruimte terug. Het geld dat de huurders met 

elkaar opbrengen hoeft niet langer in de schatkist van het Rijk te worden ge-

stort. De minister heeft daartegenover afspraken gemaakt wat er met dat geld 

zou moeten gebeuren. 

In deze afspraken staat onder andere: 

- Totale nieuwbouw van 900.000 woningen tot 2030. 
- Verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen. 

250.000 nieuwe huurwoningen tot 2030. 
- Streven naar 30% sociale huur per gemeente. 
- Huurverlaging voor huishoudens met lage inkomens. 
- Jaarlijkse huurverhoging gekoppeld aan cao-loonontwikkeling minus 

0,5% in plaats van inflatievolgende huurverhoging. 
- Versnelde verduurzaming van woningen met een E-, F- of G-label. 
- Vervanging CV-ketels door systemen met een hybride warmtepomp. 
- Geen huurverhoging na isolatiemaatregelen. 

 

Voor het realiseren van de totale nieuwbouwopgave t/m 2030 maakt de mi-

nister met de provincies wederkerige afspraken. Deze provinciale bouwop-

gave moet in samenwerking met de gemeenten en woningcorporaties worden 

vertaald naar regionale woondeals. Provincie Flevoland moet afspraken ma-

ken met de gemeenten Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk en de 

woningcorporatie in deze gemeenten. Hierbij moeten concrete locaties wor-

den benoemd en afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Lelystad en 

Almere zijn aangesloten bij de MRA-regio (Amsterdam). 

Op basis van de regionale woondeals mogen corporaties verwachten dat ge-

meenten zorgen voor voldoende steun en locaties om de afgesproken aantal-

len sociale huurwoningen daadwerkelijk te realiseren. De grond voor de soci-

ale huurwoningen wordt door gemeenten tegen een passende sociale grond-

prijs aangeboden. Daarnaast moet de regie op de woningbouw ervoor zorgen 

dat de grond voor de sociale huurwoningen door andere grondeigenaren 

eveneens tegen een passende grondprijs beschikbaar wordt gesteld. 

De provincies krijgen een nieuwe wettelijke taak om toe te zien dat de afspra-

ken van de woondeals passen in de woonvisies van de gemeenten. Zij kunnen 

de gemeente zonodig aanspreken op naleving daarvan of desnoods dit afdwin-

gen. 

De regie van de overheid op het behalen van de nieuwbouwopgave wordt 

hiermee versterkt.  

Patrimonium is hierover in gesprek met de gemeente en provincie en wil zo 

duidelijkheid krijgen over ons aandeel sociale huurwoningen in de volgende 

fasen van de Zeeheldenwijk. In onze meerjarenbegroting 2023-2032 zijn we 

alvast uitgegaan dat we een groter aandeel nieuwe sociale huurwoningen 

gaan bouwen. Tot 2032 willen we zo’n 350 nieuwe huurwoningen bouwen. 

Verderop in deze deurpost kunt u meer lezen over onze concrete plannen voor 

de eerste fase in de Zeeheldenwijk. 



Huurbeleid vanaf 2023 
Beleid van huurstijging komende jaren 

In de hiervoor genoemde Nationale Prestatie Afspraken is ook het huurbeleid 

voor de komende jaren vastgelegd. 

Voorheen werd altijd het inflatiecijfer gebruikt voor de huurverhoging van het 

eerstkomende jaar. Vanwege de torenhoge inflatie waarmee we nu en moge-

lijk ook in komende jaren te maken hebben, is dit geen reëel uitgangspunt voor 

de huurstijging in 2023 en daarna. Daarom is afgesproken om in plaats van het 

inflatiecijfer, de cao-loonontwikkeling minus 0,5% als basis te gebruiken. 

Als de huren veel harder stijgen dan het inkomen, kunnen huurders in grote 

financiële problemen raken. 

Door de huurstijging de komende jaren te koppelen aan de loonontwikkeling 

worden huurders beter beschermd. 

 

Huurverlaging 2023 huishoudens met lage inkomens 

Het kabinet wil huishoudens die door de snel stijgende kosten in de knel ko-

men extra ondersteunen in hun woonlasten. Het voornemen is dat huurders 

met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemid-

deld € 57 per maand krijgen. Verder stijgt vanaf 1 januari 2023 de huurtoeslag 

met circa € 17 per maand.  

Voor de huurverlaging komen ongeveer 510.000 huishoudens in aanmerking. 

De grens hiervoor ligt op 120% van het sociaal minimum. Huurders hoeven 

hiervoor zelf geen actie te ondernemen. De belastingdienst verstrekt de infor-

matie aan de corporatie.  

 

Per adres wordt aangegeven of het inkomen onder de grens van 120% sociaal 

minimum ligt. 

Bijzonder is dat huurders met lage inkomens die woningen van particuliere 

verhuurders en beleggers huren niet in aanmerking komen voor deze huurver-

laging.  

 

Hervorming huurtoeslag 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend voor de hervorming van de 

huurtoeslag. Hierbij wordt er niet meer gekeken naar de feitelijk huurprijs van 

een woning, maar een (veelal lagere) normhuur. Als een huurder een huur be-

taald die hoger is dan de normhuur ontvangt zij voor dat hogere bedrag geen 

huurtoeslag. Veel partijen, zoals corporaties, de Woonbond en Nibud zijn hier-

tegen. Ook coalitiepartijen zien steeds meer nadelen van deze normhuren. 

 

Aan de ander kant is er politiek wel behoefte om de toeslagen aan te pakken 

en voor burgers simpeler te maken.  

Het is nog niet duidelijk op welke wijze de huurtoeslag gaat veranderen. 

 

Wij blijven het belangrijk vinden dat de huurtoeslag een inkomensondersteu-

ning blijft die uitgaat van de huurprijs van een woning. De corporaties zijn er 

primair voor het beschikbaar stellen van woningen, de overheid is verantwoor-

delijk voor belastingmaatregelen omtrent de hoogte van het inkomen. 

 

 

 



Actie: enkel glas vervangen door dubbel glas 
In het verleden heeft Patrimonium heel veel woningen verbeterd door het en-

kel glas te vervangen door dubbel glas.  

 

Door bijzondere omstandigheden zou het kunnen zijn dat ergens in uw huur-

woning nog een ruit van enkel glas geplaatst is. Als u ons laat weten welk raam 

in uw huurwoning nog niet voorzien is van dubbel glas laten wij dat alsnog 

vervangen. Dit geldt alleen voor de ramen die in de gevels van de woningen 

zitten, met uitzondering van het raampje in de wc. Zogenaamde bovenlichten 

van slaapkamerdeuren en bijvoorbeeld een raampartij tussen woonkamer en 

keuken blijven uiteraard gewoon van enkel glas. 

 

Op die wijze zorgen we ervoor dat echt al het enkel glas in de gevels van huur-

woningen van Patrimonium tot het verleden behoort. 

 

 

 

 

Heeft u nog een ruit van enkel glas? 

Meld dit bij Patrimonium, dan ver-

vangen wij dit. 



Onderhoud 2023 
Onderhoud aan ons woningbezit is belangrijk om de kwaliteit in stand te hou-

den. Als we kwaliteit toevoegen spreken we van woningverbetering. Hierbij 

kun je denken aan het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van een warm-

tepomp. 

Patrimonium kijkt bij de planning van onderhoud en verbeteringen altijd voor-

uit en maakt hiervoor jaarlijks een update van haar meerjaren onderhoudsbe-

groting. De komende 10 jaar geven wij bijna € 13 miljoen uit aan onderhoud 

van onze woningen. Daarnaast besteden we in deze periode nog eens zo’n € 7 

miljoen aan woningverbetering.  

Een groot deel van de verbetering heeft betrekking op het aanbrengen van 

hybride warmtepompen in woningen waar de CV-ketels worden vervangen. 

Hiermee beginnen we in 2023. 

In het onderhoud maken we onderscheid tussen: 

- Reparatieonderhoud naar aanleiding van reparatieverzoeken van 
huurders. 

- Mutatieonderhoud vanwege de wisseling van huurders. 
- Contractonderhoud dat periodiek plaatsvindt aan bijv. verwarmings-

systemen, liften, automatische deuren, brandmeldinstallatiesetc. 
- Planmatig onderhoud, zoals periodieke schilderbeurten, vervangen 

van aanrechten, doucherenovaties, vervangen van daken, goten en ko-
zijnen. 

 

Voor 2023 hebben wij het volgende begroot: 

Reparatieonderhoud € 184.000  

Mutatieonderhoud € 175.000  

Contractonderhoud € 219.000  

Planmatig onderhoud € 323.000  

Totaal onderhoud € 901.000  

Woningverbetering € 240.000  

Totaal onderhoud en verbetering € 1.141.000  

 

In 2023 gaan we de volgende woningen schilderen: 

- Vrouwenzand (10-26; 13-29), Breezand 
- Het Roer 40-70 

 

De volgende CV-ketels willen we gaan vervangen in combinatie met een hy-

bride warmtepomp: 

- Munnikplaat 47-57,  
- Vlaak 1-11,  
- Spaanderbank 12-26,  
- Harderbank 29-35 
- Ramswelle 2-8 

 



Nieuwbouwprojecten 2023 
In 2023 willen we starten met onze nieuwbouwprojecten in de Zeeheldenwijk. 

Het betreffen 3 verschillende projecten te weten: 

- 9 partnerwoningen 
- 12 eenheden begeleid wonen  
- 56 woningen Zeeheldenwijk fase 1 

 

9 partnerwoningen 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) gaat in de Zeeheldenwijk een nieuwe 

zorgvoorziening voor senioren bouwen. Verpleeghuis Het Kompas gaat verhui-

zen naar de nieuwbouw. 

ZONL is een van de partijen die in het nieuwe woonzorgerf in de Zeeheldenwijk 

gaat bouwen. Ook Philadelphia bouwt er een nieuwe woonzorgvoorziening 

voor mensen met een beperking en ook de kinderboerderij van Triade verhuist 

hiernaartoe. 

 

 
Impressie woonzorgerf 

 

 

Op de verdieping van ZONL worden 9 huurappartementen in samenwerking 

met ZONL door Patrimonium gerealiseerd. Het idee hierbij is dat als binnen 

een senior echtpaar 1 van de partners naar het verpleeghuis moet, de andere 

nog vitale partner in een van de appartementen erboven kan wonen. 

 

 
 

Impressie van de partnerwoningen boven het verpleeghuisdeel 

 

Het bouwrijp maken van de grond vindt nu plaats, de voorbereidingen van de 

bouw door de aannemer is gestart en volgens planning vindt de start van de 

bouw begin van het tweede kwartaal 2023 plaats. Uitgaande van een bouwtijd 

van ruim een jaar zal rond de zomer 2024 het plan gereed zijn en bewoners 

kunnen verhuizen. 

Vanwege de nauwe samenwerking tussen Patrimonium en ZONL zal ook de 

woningtoewijzing van de partnerwoningen in overleg met ZONL gaan plaats-

vinden. 

 

 

  



12 eenheden begeleid wonen + dagbesteding 
Patrimonium gaat in de Zeeheldenwijk, aan de Karel Doormanweg een nieuwe 

woonzorg voorziening bouwen voor jongeren met een ernstige en/of meer-

voudige beperking. Deze jongeren hebben rust en ruimte nodig en een plek 

waar dagbesteding kan plaatsvinden. In een nauwe samenwerking met ouder-

stichting Infinity, zorginstelling ’s Heeren Loo en Gemeente Urk heeft Patrimo-

nium een mooie en grote locatie toegewezen gekregen aan de rand van de 

nieuwe wijk. 

 

Het plan omvat 12 wooneenheden, verdeeld in twee woongroepen. Iedere 

woongroep heeft een algemene woonkamer en keuken. Aan deze woonkamer 

grenzen direct 6 appartementen voor de bewoners zelf. 

 

 

Op het terrein zelf wordt ook een dagbestedingsvoorziening gerealiseerd. 

Hierin kunnen de bewoners activiteiten doen en op het terrein zelf zou ook 

dagbesteding ingevuld kunnen worden door middel van speeltuin, groenon-

derhoud of een moestuin. 

 
Boven en onder: impressies woonzorgvoorziening 

 

 

  



56 woningen Zeeheldenwijk, fase 1 
Patrimonium heeft met de gemeente overeenstemming bereikt over de bouw 

van sociale huurwoningen in de eerste fase van de Zeeheldenwijk. 

Deze eerste fase wordt Het Nieuwe Dorp genoemd en bestaat uit ruim 300 

woningen. 

Patrimonium gaat in deze fase 56 huurwoningen bouwen. Hiervan zullen 37 

woningen als levensloopbestendige woningen worden gebouwd die geschikt 

zijn voor zowel starters als senioren. Deze woningen zijn bedoeld voor 1 en 2 

persoonshuishoudens en hebben een slaapkamer en badkamer op de begane 

grond en nog een ruime bovenverdieping. 

 

Daarnaast bouwt Patrimonium 19 huurkoopwoningen voor starters op de wo-

ningmarkt, Op dit moment willen veel jongeren op zichzelf gaan wonen, maar 

is een koopwoning vanwege de sterk gestegen huizenprijzen niet mogelijk. Het 

starten in een huurkoopwoning kan dan een goed alternatief zijn. Wanneer je 

een huurkoopwoning van ons huurt kun je deze na een huurperiode van 5 jaar 

kopen tegen 95% van de marktwaarde. Tegenwoordig betekent dat als snel 

een korting van € 15.000. Daarnaast hoef je als je de woning koopt niet op-

nieuw te verhuizen, geen nieuwe keuken of badkamer te kopen en niet op-

nieuw een woning in te richten. Ook dat scheelt veel kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De start van de bouw zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 

kunnen plaatsvinden. Pas na de start van de bouw gaat Patrimonium de ver-

huur starten. Hierover zullen wij nader berichten op onze website en in Het 

Urkerland. 

 

1e fase Zeeheldenwijk met de markering van de huurwoningen 

 

 

 

 

 

 

 

       impressie 

       levensloopbestendige 

       huurwoningen 

 

 

 

  



Aedes benchmark woningcorporaties 
Jaarlijks doet Patrimonium mee aan de Aedes Benchmark. Dit is de vergelijking die uitgevoerd wordt in opdracht van de branchevereniging van woningcorpo-

raties. Hierin worden onze prestaties vergeleken met de andere corporaties in ons land. In november 2021 zijn de nieuwe cijfers gepresenteerd. Hieronder ziet 

u een weergave van onze prestatie op het gebied van: 

- Het oordeel van onze huurders over de kwaliteit van de dienstverlening door Patrimonium 

- De hoogte van de beïnvloedbare bedrijfskosten 

- Ontwikkeling van de woningvoorraad

- De kosten van instandhouding van het woningbezit (onderhoud en verbetering) 

 
Huurdersoordeel 

       

De huurders beoordelen Patrimonium jaarlijks beter 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde huurdersoordeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De bedrijfslasten van 

Patrimonium zijn al 

langjarig fors lager dan 

het landelijke gemid-

delde.  

De voorraad betaalbare 

huurwoningen van Patri-

monium groeit gemiddeld 

veel meer dan het landelijk 

gemiddelde. 

Patrimonium scoort veel la-

ger met de kosten van in-

standhouding van de wonin-

gen. 

 

De beoordeling van de kwa-

liteit door huurders is daar-

bij hoger dan gemiddeld. 

 

 

Dus met lagere kosten heb-

ben wij een hogere beoor-

deling door huurders. 

 



Tips voor een brandveilige woning 
Vlam in de pan, een brandende sigarettenpeuk op de bank, een kaarsje dicht-

bij een gordijn….. Dit jaar hebben wij in het woningbezit van Patrimonium 

enkele woningbranden gehad. Gelukkig zijn daarbij geen slachtoffers geval-

len. Maar we moeten er niet aan denken wat er allemaal wel had kunnen 

gebeuren!! 

 

Veel voorkomende oorzaken 

Een veel voorkomende oorzaak van een keuken- of woningbrand is de vlam 

die in de pan slaat. Die ontstaat als olie of vet in een pannetje oververhit raakt 

en in brand vliegt. Gebruik daarom liever een goede elektrische frituurpan of 

airfryer met een ingebouwde thermostaat. 

 

 

 

 

 

Brand voorkomen met deze tips 

1. Schakel apparaten helemaal uit in plaats van ze op standby te zetten. 
2. Gebruik altijd de originele opladers die bij bijvoorbeeld laptops en mo-

biele telefoons zijn geleverd. 
3. Laad uw telefoon, laptop en dergelijke nooit langer op dat noodzakelijk, 

dat voorkomt oververhitting. 
4. Verleng elektriciteitssnoeren niet eindeloos met behulp van verlengsnoe-

ren en stekkerdozen. 
5. Houd de wasdroger vrij van stof. Maak het filter na iedere droogbeurt 

schoon. 

6. Laat geen aanstekers en lucifers rondslingeren als u kinderen heeft. 
7. Plaats kaarsen op veilige plekken niet in de buurt van brandbare materia-

len. 
8. Reinig het filter van uw afzuigkap regelmatig. 
9. Vlam in de pan? Sluit uw pan af met een deksel. Gebruik geen water. 
10. Verlaat nooit de keuken als u aan het koken bent. 

 
Als er toch brand uitbreekt 

Rookmelders 

Alle woningen van Patrimonium zijn voorzien van tenminste een rookmelder. 

Zorg dat deze werkt. Test deze regelmatig en vervang eventueel de batterijen 

op tijd. Met een rookmelder heeft u vier keer zoveel tijd om te vluchten bij 

brand. Sluit de binnendeuren voor het slapen gaan. Zo houdt u bij brand giftige 

rook tegen. 

 

Vluchtwegen toegankelijk houden 

Voor het geval het toch misgaat: ken uw vluchtweg, houd die bereikbaar en 

zorg dat andere huisgenoten de vluchtroute kennen. 

 

Verzekering en schade 

Wanneer er schade ontstaat aan uw inboedel, persoonlijke spullen en appara-

tuur in en om uw huis, dan is een inboedelverzekering handig. Bij een inboe-

delverzekering krijgt u niet te maken met hoge eigen kosten voor de vervan-

ging of reparatie van beschadigde huisraad. Kijk of deze verzekering goed bij 

uw persoonlijke situatie aansluit. 

 

Wist u dat de top vijf van brandoorzaken bestaat uit ko-

ken, stoken, elektrische apparaten elektra en roken? 



Huurdersvereniging De Bult 
Huurdersvereniging De Bult is in 2001 opgericht om bij woonstichting Patri-

monium het belang van hun huurders te vertegenwoordigen. Voorheen was 

een huurdersvereniging niet nodig omdat huurders lid waren van Patrimo-

nium en zodoende ook inspraak hadden in het beleid. Toen Patrimonium een 

woonstichting werd, veranderde dit. Een stichting kent geen leden met in-

spraak en daarom is huurdersvereniging De Bult opgericht.  

 

 

 

 

 

 

Wat doet De Bult? 

De Bult is een onafhankelijke vereniging die de algemene belangen van huur-

ders vertegenwoordigt bij de woonstichting Patrimonium en meepraat over het 

beleid. Wij gaan dus niet over individuele zaken met Patrimonium praten, maar 

over algemene zaken die u wel individueel raken. Denk hierbij aan de jaarlijkse 

huurverhoging, servicekosten en de leefbaarheid van de buurt. Bij renovatie en 

nieuwbouw heeft De Bult intensief overleg over mogelijke problemen en de 

voor- en nadelen voor huurders. Verder zijn twee leden van de Raad van Com-

missarissen van Patrimonium gekozen op voordracht van De Bult, om ook daarin 

het belang van de huurders te behartigen. En niet onbelangrijk, De Bult is ver-

tegenwoordigd in de klachtencommissie van Patrimonium.  

 

Prestatieafspraken  

Sinds 2015 zijn huurdersverenigingen volgens de wet een vaste gesprekspart-

ner in de afspraken die jaarlijks tussen gemeenten en wooncorporaties ge-

maakt worden. De Bult is op Urk dus een gelijkwaardige partij bij het tot stand 

komen van de prestatieafspraken tussen de gemeente Urk en Patrimonium. In 

het maken van die jaarlijkse afspraken gaat het in de eerste plaats natuurlijk 

om de uitbreidingen van Urk die op stapel staan. Er wordt dan o.a. bepaald 

hoeveel sociale huurwoningen er gebouwd gaan worden en ook wat voor type 

woningen. In de loop der jaren zijn door de veranderende bevolkingsopbouw 

bijvoorbeeld steeds meer woningen gebouwd voor senioren en één- en twee-

persoonshuishoudens in plaats van gezinswoningen. In de afspraken wordt 

verder nagedacht over verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid van de 

buurt.  

Word lid! 

Voor steeds meer mensen wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om een koop-

woning te betalen.  Ook op Urk! Sociale huurbouw wordt daarom steeds belang-

rijker. En middels de huurdersvereniging hebben huurders de beste mogelijk-

heid om hun stem te laten horen en gelden. Hoe meer huurders zich aansluiten 

bij De Bult, en op bijvoorbeeld onze jaarlijkse ledenvergadering hun verhaal 

doen, hoe beter De Bult de huurders kan vertegenwoordigen bij Patrimonium. 

Voor 1 euro per maand bent u al lid van De Bult. Meld je aan via info@hv-de-

bult.nl en word lid! 

  

mailto:info@hv-debult.nl
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Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Woonstichting 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: Christelijke Woonstichting Patrimonium 

 

Patrimonium wenst al haar huurders, woningzoekenden, 

 belanghouders en andere relaties 

Gezegende feestdagen 

en een voorspoedig 2023 

 

 

Gewijzigde bereikbaarheid 
  In de periode van maandag 26 december 2022 tot maandag 

2 januari 2023 zijn onze medewerkers niet bereikbaar. 

Alleen voor spoedeisende storingen  
kunt u ons bellen op 0527-681705.  

Onze storingsdienst helpt u dan verder. 

Vanaf maandag 2 januari 2023 zijn wij weer bereikbaar. 


