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Leef is het gratis bewonersmagazine van wooncorporatie Dudok Wonen. Het magazine verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 8.000 exemplaren.  

Dudok Wonen is een Gooise wooncorporatie. We bieden betaalbare woonruimte aan zo’n 8.000 huishoudens in Naarden, Bussum en Hilversum. Dudok Wonen 

streeft bij de productie van dit magazine uiterste zorgvuldigheid na. De uitgever aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in dit magazine.  

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ja, dat klinkt misschien raar. Urgente 
woning zoekenden, die niet urgent zijn.  
Toch bestaat die groep. Ze krijgen geen 
voorrang bij het toewijzen van een sociale 
huurwoning. Maar ze hebben wel snel 
eigen woonruimte nodig. Bijvoorbeeld 
omdat ze gescheiden zijn. Of omdat hun 
thuissituatie ontwricht is. Deze woning-
zoekenden vallen tussen wal en schip.  
En ook voor hen wil Dudok Wonen er zijn. 
Zoals we er ook zijn voor woningzoekenden 
die te veel verdienen voor een sociale huur - 
woning en te weinig voor een koopwoning. 
Terug naar de ‘urgente niet-urgente’ 
woningzoekenden. In het voormalige 

RAF-gebouw in Hilversum bieden we  
22 van hen onderdak. Volgens ons  
nieuwe concept ‘In between places’, dat  
we hebben opgezet met de provinciale  
en regionale overheid. De huurders krijgen 
maximaal één jaar de tijd om weer door  
te stromen naar een permanente woon-
ruimte. En eerlijk gezegd, het hadden  
ook driehonderd mensen kunnen zijn.  
Want zo veel aanmeldingen kregen we  
voor dit project. Animo is er dus. En of  
het concept succesvol wordt? Wel als alle 
huurders snel nieuwe woonruimte vinden. 
In zekere zin geldt: hoe eerder ze weg zijn, 
hoe beter het is. Ik duim voor ze.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

Urgente woningzoekenden  
(zonder urgentie)

In deze column gaat directeur-bestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Klantwaardering  Welk cijfer geeft u ons?
Uw oordeel over onze dienstverlening vinden we belangrijk. Wat vindt u goed gaan, wat kan beter? Daarom meten we elk jaar 
hoe u onze dienstverlening waardeert. In 2016 hebben 750 bewoners hieraan meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor!
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Kans gepakt

2      Le e f  —   B e w o n e r s m a g a z i n e  v a n  D u d o k  W o n e n   Z o m e r  2 0 1 7

Alle bewoners hebben  
hun eigen voordeur,  
maar trekken daarnaast  
veel samen op.
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‘Dudok Wonen biedt kansen’ staat op het 
gebouw aan het woonhof Het Binnendoor in 
Hilversum. En dat is precies wat hier gebeurt.  
Al vijf jaar lang vinden jongeren met autisme 
 er een unieke, veilige plek om begeleid 
zelfstandig te wonen.

De groep van drie vrouwen en vijf mannen woont er dankzij het initiatief 
van hun ouders. ‘Via stichting De Grasboom wilden we in Hilversum een 
plek waar onze kinderen leren om op eigen benen te staan’, zegt Marjo 
Teppema, een van ouders. ‘Toevallig hoorden we dat Dudok Wonen Het 
Binnendoor ging bouwen. Zij gunden het ons om het gebouw naar onze 
wensen aan te passen.’

In 2012 was Het Binnendoor een feit. Michaël Prikken (33) is bewoner  
van het eerste uur. ‘Ik vond het spannend om te verhuizen. Zelf het 
huishouden doen was wel wennen. Maar inmiddels is dat geen probleem 
meer. Elke dag is een begeleider aanwezig. Ik krijg tweemaal per week 
individuele ondersteuning. Bijvoorbeeld met solliciteren; na negen jaar in 
de bibliotheek zoek ik nu ander administratief werk. Daarbij moet ik leren 
om beter mijn kwaliteiten te benadrukken.’

Alle bewoners hebben hun eigen voordeur, maar trekken daarnaast veel 
samen op. Michaël: ‘We helpen elkaar op allerlei manieren en doen van 
alles samen. Zoals koken, eten en activiteiten buiten de deur. Het bevalt 
me echt goed hier. Het is net als thuis: je hebt een eigen, beschermde plek 
waar je met vallen en opstaan jezelf kunt ontwikkelen.’

‘ Al vijf jaar op 
eigen benen’



Ad Kaarsgaren (80) is voorzitter van de 
woongroep. ‘In 2007 ben ik hier met 
mijn vrouw ingetrokken. Toen zij drie 
jaar geleden overleed, kon ik gelukkig 
terugvallen op de rest van de groep. 
Alle activiteiten zijn vrijwillig en 

achter de voordeur is het privé. Maar van nieuwe leden 
verwachten we wel enige betrokkenheid. Daar moet je wel 
actief en sociaal genoeg voor zijn. Wacht daarom niet tot 
op late leeftijd om je in te schrijven.’

Volgens IJtje Stornebrink (81) biedt 
de woongroep zekerheid en rust.  
‘Je woont beschermd, winkels zijn in 
de buurt en bij ziekte is er altijd wel 
iemand die een helpende hand biedt. 
Maar bovenal is het gezellig. Ik houd 

ervan om activiteiten te organiseren; samen met een 
groepje etentjes organiseren vanwege feestdagen of  
een jubileum. Dat geldt voor velen van ons. We zijn  
een stel bezige bijen rond de Korf: zo heet onze gemeen-
schappelijke ruimte.’

Sinds haar 63e woont Riet Bartman 
(81) in de woongroep. ‘Ik heb er  
geen dag spijt van. Iedereen die van 
gezelligheid houdt, beveel ik dit aan. 
Het is alsof je tussen hele goede buren 
woont. Als je even rust wilt, trek je  

de deur van je appartement achter je dicht. Ik kan het goed 
vinden met mijn medebewoners. Met een groep gingen we 
zelfs jaarlijks op vakantie. Nee, als ik de loterij zou winnen, 
bleef ik hier nog steeds zitten.’

‘  Schrijf je op tijd in’

‘  We zijn bezige 
bijen’

‘  Tussen hele  
goede buren’

In de wijk
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Woongroep ’t Pluspunt, Hilversum

Wonen in  
een groep: 
wat is het 
pluspunt?
Midden in de Hilversumse wijk 
Kerkelanden vind je de Ambrosiushof. 
Het zandkleurige gebouw valt op. Maar 
het meest opmerkelijke ontdek je achter 
de poort. Want daar wonen senioren 
samen en toch privé. De leden van 
Woongroep ’t Pluspunt willen niet anders 
meer. Je hoeft nooit meer alleen te zijn.

Een kopje koffie drinken. Een praatje over het weer. Een kaartje 
leggen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar senioren kunnen deze 
activiteiten enorm missen. Want hoe ouder je wordt, hoe groter  
de kans dat je alleen komt te staan. Speciaal voor senioren is er 
Woongroep ’t Pluspunt. Ze hebben er een privéwoning binnen  
één complex en spreken allerlei activiteiten af om samen te 
ondernemen. Zo woon je zelfstandig maar nooit alleen.

28 woningen
De woongroep vindt onderdak in de Ambrosiushof: 28 woningen, 
sommige met drie, andere met twee kamers. Twee woningen zijn 
samengevoegd: dat is de ruimte voor gezamenlijke activiteiten.  
En in het midden ligt een grote tuin, letterlijk het trefpunt van de 
bewoners op mooie dagen.

Op vrijwillige basis
De woongroep biedt een sociaal vangnet. Je kunt je erin wentelen 
zo veel je wilt. Van het koffiedrinken driemaal in de week tot de 
borrel op zaterdag: deelname is vrijwillig. Wel wordt van leden 
verwacht dat je op gezette tijden de gezamenlijke ruimte helpt 
schoon te maken. Maar ook daarvoor geldt: vele handen maken 
gezellig werk.

Meld u aan
Is de woongroep misschien iets voor u? Meld u aan via  
ad.kaarsgaren@gmail.com of bel (035) 624 23 72. Na een  
eerste kennismaking kunt u op de korte wachtlijst komen.  
De eerste op de lijst stroomt door naar een vrijgekomen woning. 
Dudok Wonen handelt de huurzaken af.  
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Kort
nieuws

Kort nieuws
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Hoe voorkomt u 
brand in huis?
Veel mensen onderschatten het gevaar 
van brand in huis. Wist u bijvoorbeeld dat 
u maar een paar minuten hebt om veilig 
te vluchten na het ontstaan van een 
brand? Gelukkig heeft u brandveiligheid 
grotendeels zelf in de hand. 

Pas bijvoorbeeld op met elektrische  
apparaten: reinig na elke droogbeurt het 
stoffilter van uw wasdroger en sluit niet te 
veel elektrische apparaten aan op één 
stopcontact. Rook nooit in bed of liggend 
op de bank als u moe bent. Plaats daar-
naast rook- en koolmonoxidemelders in 
huis, het liefst gekoppeld: zo geven ze 
overal in huis alarm en weet u zeker dat  
u het op tijd hoort. 

Ontstaat er vuur? Als de brand niet groter 
is dan een voetbal, kunt u ze zelf doven 
met een brandblusser of een blusdeken.  
Is het vuur groter, vlucht dan met uw huis - 
genoten meteen naar buiten. Oefen de 
vluchtroute geregeld en bel bij brand 112. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Ons VvE-beleid
Veel appartementen van Dudok Wonen 
maken onderdeel uit van een VvE (Vereniging 
van Eigenaren). Dit is wanneer er in hetzelfde 
gebouw één of meerdere koopappartementen 
zitten. Vaak hebben we in zo’n VvE een 
meerderheidsstem, omdat we van meer  
dan de helft van de appartementen eigenaar 
zijn en deze verhuren. Regelmatig krijgen  
we de vraag hoe we omgaan met de verschil-
lende belangen van eigenaren en huurders.  
We hebben twee VvE-coördinatoren in dienst 
die de belangen van Dudok Wonen en onze 
huurders vertegenwoordigen in de VvE’s. 
Samen met de eigenaren hebben we er groot 
belang bij dat de VvE’s goed functioneren. 
Daarom gaan we altijd met elkaar in gesprek 
zodat alle belangen, van huurders en eige-
naren, gehoord en ingebracht worden in de 
VvE. Het komt voor dat eigenaren en huurders 
niet dezelfde belangen hebben of een andere 
visie ergens op hebben. Wij streven in zo’n 
geval er altijd naar beide partijen op één lijn  
te krijgen. Maar in de meeste gevallen komen 
de  belangen van eigenaren, huurders en 
Dudok Wonen sterk overeen. Ze liggen veel 
minder ver uit elkaar dan sommigen denken. 

Alles onder één dak

Koop je woning via  
Koop Goedkoop
‘Bij Dudok Wonen kun je niet alleen huren, maar ook een woning kopen. 
Dat kan via de regeling Koop Goedkoop. Hiermee bedienen we mensen 
met een bescheiden inkomen. Deze vorm van sociale koop is interessant 
als je net te veel verdient voor sociale huur, maar een particuliere  
koopwoning buiten je bereik ligt.’

Kopen zonder grond, mét tijdelijke korting
‘Via Koop Goedkoop koop je alleen de woning. Voor de grond betaal je een 
maandelijkse vergoeding, waar je korting op krijgt*. In het eerste jaar zelfs 
100 procent, het jaar daarna 90 procent, enzovoort. Je kunt hierdoor zelfs 
lager in maandlasten uitkomen dan wanneer je een woning zou huren.’

Open huis en loting
‘Op onze website – bij ‘Ik zoek een woning’ – staat het aanbod aan  
Koop Goedkoop-woningen. Daar staat ook wanneer er een open huis is. 
Op die dag kun je direct aangeven of je in de woning geïnteresseerd bent. 
Via een lotingsysteem bepalen we wie de gelukkige koper wordt.’

Dennis Brand, Makelaar Dudok Wonen

*Juridisch gezien wordt het recht van erfpacht verkocht.

Beperkte  
huurverhoging
Op 1 juli voert Dudok Wonen de jaarlijkse 
huurverhogingen door. Voor sociale 
huurwoningen geldt een maximum  
dat door de regering is vastgesteld.  
Dat maximum is inkomensafhankelijk.  
In 2017 mogen we 4,3 procent meer  
huur vragen aan hogere inkomens en  
2,8 procent aan lagere inkomens.  
Maar dat doen we niet. Dit jaar blijft  
de verhoging voor iedereen beperkt tot  
0,3 procent. De huurdersbelangen-
vereniging stemde hiermee in. Voor 
woningen in de vrije sector is de huur-
verhoging maximaal 2,3 procent. Het 
uiteindelijke percentage is afhankelijk 
van wat in het contract is afgesproken.
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Er is nog een reden voor ons strenge 
beleid. Veel woningzoekenden wachten 
op een passende woning. Illegaal gebruik 
van woningen maakt dat zij nog langer 
moeten wachten. Denk aan onderhuur: 
een huurder verhuurt de woning door 
aan iemand anders zonder toestemming 
van Dudok Wonen. Deze onderhuurder 
bezet daarmee woonruimte waar 
woningzoekenden recht op hebben.

Illegale onderhuur
Onderhuur kunnen we opsporen dankzij 
onder meer oplettende buurtbewoners. 
We onderzoeken een melding, brengen 
onverwacht bezoek aan het adres en 
onderzoeken of de huurder die een 
huurcontract heeft, zélf de woning 
bewoont. Het is niet toegestaan om  
de woning onder te verhuren. Daar zijn 
we duidelijk over in de algemene voor-
waarden bij de huurovereenkomst. Is er 
sprake van fraude? Dan vragen we de 

hoofdhuurder een einde te maken aan de 
onderhuur. Doet hij of zij dat niet, dan 
starten we een juridische procedure om 
de onderhuur te stoppen. In sommige 
gevallen leggen we een boete op.

Hennepteelt
Ook bij hennepteelt treden we streng op. 
Want een hennepkwekerij levert direct 
gevaar op voor de buren. Zo kan door 
verkeerd en veel gebruik van elektriciteit 
kortsluiting en brand ontstaan. Bij een 
vermoeden van hennepteelt gaan we op 
onderzoek uit. Klopt het vermoeden, dan 
moet de huurder de huur opzeggen en de 
ruimte schoon achterlaten. Ook moet die 
de schade aan ons vergoeden. Gebeurt dit 
niet, dan beginnen we een juridische 
procedure.

Hoe herkent u hennepteelt?
Als omwonende kunt u meehelpen 
illegale hennepteelt te bestrijden. 

Woonfraude bestrijden: wat kunt u doen?

Let op volgende signalen:
– Zijn de gordijnen altijd dicht?
– Is de brievenbus overvol?
–  Is er ’s avonds en ’s nachts opvallend 

veel bezoek?
– Stinkt het er?
– Staat er veel afval op straat?
– Hebt u last van lekkages?
–  Is uw woning plots warmer dan 

normaal?

De woning die u van ons huurt, gebruikt u zelf om te wonen. Helaas denken niet 
alle huurders er zo over. Dudok Wonen pakt woonfraude en illegale activiteiten 
serieus aan. Woonfraude is bijvoorbeeld een huurder die niet op het adres 
woont waar hij zich heeft ingeschreven. Of allerlei bedrijfsactiviteiten die niets 
met wonen te maken hebben. Het is allemaal fraude, dus daar treden we tegen 
op. U kunt ons hierbij helpen. Namelijk door opvallende zaken te signaleren.

Meld het 
(anoniem)

Woonfraude kunt u melden per e-mail via 
woonfraude@dudokwonen.nl  
of via WhatsApp op nummer  

06 - 83 80 88 90. We behandelen uw melding 
vertrouwelijk en, als u wilt, anoniem.



Over de vloer
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Henk Brandau (71) is nog nooit verhuisd in zijn leven.  
Ja, toen hij 5 maanden oud was, binnen Hilversum:  
van de Spreeuwenstraat naar de Jupiterstraat.  
En daar woont hij nog steeds samen met zijn vrouw Ria. 
‘Als timmerman kon ik onze woning helemaal naar onze 
zin maken.’

Vanuit zijn huiskamerraam heeft Henk de straat en de buurt enorm zien  
veranderen. ‘Vroeger stonden hier maar twee auto’s: van twee mannen met een 
taxibedrijf. Je had als kind dus alle ruimte om te voetballen. Het was een keurige 
arbeidersbuurt.’ Henk werd op zijn vijftiende timmerman. ‘Omdat ik bij mijn 
ouders bleef wonen, betaalde ik kostgeld. Dat hoorde zo.’ Op de lokale dansschool 
ontmoette Henk zijn vrouw. ‘Ik zag haar lopen en dacht meteen: dat is d’r.’ 

Inwonen
Henk en Ria trouwden en gingen bij zijn ouders inwonen, op de bovenverdieping. 
‘Maar toen onze eerste zoon kwam, vond ik het te klein worden. Ik wilde een 
andere woning kopen. Maar mijn vader was bang dat ik door een lening schulden 
kreeg. Hij stelde voor om met mijn moeder te verhuizen naar de overkant van de 
straat, zodat mijn gezin alle ruimte kreeg. Dat hebben we gedaan: met een 
bakfiets brachten we de spullen over.’

Nog 20 jaar
Handig als Henk is, heeft hij de woning helemaal naar zijn zin gemaakt. ‘Van de 
kamer en suite en de aparte keuken heb ik één geheel gemaakt. Ik heb een 
nieuwe keuken geplaatst, overal dubbel glas gezet en een nieuwe cv geïnstal-
leerd. We genieten van ons huis en van de tuintjes voor en achter. Nee, als we 
gezond blijven plak ik hier zo nog twintig jaar aan vast.’

‘  Mijn hele leven  
heb ik op dit  
adres gewoond’ 
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Multifunctionele 
nieuwbouw 
Van een kaal terrein naar een modern gezondheidscentrum  
en 26 sociale huurappartementen: de hoek van de Anthony 
Fokkerweg en de Minckelersstraat in Hilversum-Oost krijgt  
een geheel nieuwe uitstraling en functie. 

Studio’s en tweekamerappartementen
Het gebouw telt deels vijf verdiepingen. Het bestaat uit  
een mix van studio’s en tweekamerappartementen, met een 
grootte van respectievelijk zo’n 40 en 60 vierkante meter.  
‘Deze woningen zijn zeer geschikt voor starters, een groep  
die we graag een kans geven op de woningmarkt’, vertelt 
projectmanager Paul Hendriks. 

Samen werken aan gezondheid
Op de begane grond en eerste verdieping komen onder meer 
huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheker in een multi-
functioneel gezondheidscentrum. ‘Er was behoefte aan een 
verzamelgebouw, zowel bij zorgverleners als bij de bewoners 
van de wijk’, geeft Hendriks aan. De verschillende zorgverleners 
werken straks nauw samen en verlenen zorg waarbij de 
patiënt centraal staat.

Ogen gericht op voorjaar 2018
De bouw van het multifunctionele complex is inmiddels 
gestart. Na de zomer bereikt het pand zijn hoogste punt.  
Eind 2017 komen de woningen beschikbaar voor verhuur 
via Woningnet. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 
de eerste bewoners de sleutel krijgen. Ook het gezondheids-
centrum opent dan zijn deuren.

Kijkje nemen?
Bent u benieuwd hoe het gebouw eruit gaat zien? Kijk alvast 
op www.dudokwonen.nl/fokkerweg.

Project
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Vraag het Dudok Wonen...

Waarom is er een verschil in huurprijzen?
Voor twee dezelfde sociale huurwoningen 
kunnen verschillende huurprijzen bestaan. Dit 
komt bijvoorbeeld door inkomensafhankelijke 
huurverhogingen. Een andere oorzaak is 
verandering van beleid. Wij stellen de huurprijs 
van een woning altijd vast op basis van het 
beleid zoals dat op dat moment geldt. Zo is in 
2016 een nieuwe regeling van de overheid 
ingevoerd: passend toewijzen. Omdat wij een 
deel van onze huurwoningen voor mensen  
met een laag inkomen beschikbaar willen 
hebben, verlagen wij de huurprijzen van deze 
woningen,zodra ze leegkomen. 

Wat is passend toewijzen?
Passend toewijzen houdt in dat het inkomen 
van een huurder past bij de huurprijs van een 
sociale huurwoning. De overheid wil hiermee 
voorkomen dat mensen met een lager inkomen 
in een te dure huurwoning terechtkomen.  
Zo blijven woonlasten betaalbaar. Ook mag  
het bedrag dat het Rijk betaalt aan huurtoeslag 
niet te hoog oplopen. Resultaat is dat woning-
corporaties daardoor vanaf 2016 de huurprijs 
van een deel van de nieuw aangeboden 
huurwoningen verlagen. Zo ontvangen nieuwe 
huurders naar verwachting een lager bedrag of 
zelfs geen huurtoeslag. 

Hoe werkt passend toewijzen?
Wie een lager inkomen heeft, komt alleen in 
aanmerking voor goedkopere huurwoningen. 
Daarbij maakt het ook uit hoeveel personen 
uw huishouden telt. Stel, u verdient samen 
met uw partner maximaal 22.200 euro. Dan 
kunt u met voorrang reageren op woningen 
met een huurprijs van maximaal 592,55 euro. 
Woningzoekenden met een hoger inkomen 
krijgen geen voorrang bij deze huurwoningen. 
Zij kunnen immers meer huur betalen.  
Een totaaloverzicht van de voorrangsregels, 
huurprijzen, inkomenscategorieën en samen-

stelling van huishoudens vindt u in de  
onderstaande tabel.

Krijg ik nu ook een andere huurprijs?
Door passend toewijzen hebben we de 
huurprijzen van sommige woningen  
aangepast, toen ze opnieuw verhuurd  
werden. Voor u als huurder met een contract 
vóór 1 januari 2016 heeft dit geen gevolgen.  
De huurovereenkomst uit het verleden blijft 
geldig. Pas als u (opnieuw) een woning zoekt, 
gelden de nieuwe regels rond passend toe-
wijzen. 

In deze rubriek geven we antwoord op veelgestelde 
vragen. Deze keer gaan we in op verschillen in huurprijzen 
tussen dezelfde sociale huurwoningen.
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Verschil in huurprijzen

  Huurprijs (prijspeil 2017)

   Verzamelinkomen (prijspeil 2017)
     exclusief kinderen

Huishouden
inclusief kinderen

≤ € 592,55 € 592,56 - € 635,05 € 635,06 - € 710,68

   ≤ € 22.200

   

    € 22.201 - € 30.150*

   

    € 30.151* - € 36.165**

Reageren kan en woningzoekende krijgt voorrang boven

Reageren kan maar woningzoekenden met         krijgen voorrang

Reageren kan

Woningzoekende kan niet reageren

Passend toewijzen 2017

    
    *   Vanaf de AOW-leeftijd € 30.175 i.p.v. € 30.150

    ** Per woning kan de bovengrens worden verhoogd naar
         € 40.349 of € 46.263

+

+

+

Heeft u een 
vraag?

Laat het ons weten. 
Mail naar info@dudokwonen.nl of bel  

met de redactie van Leef (035) 646 16 00.
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Ja, dat klinkt misschien raar. Urgente 
woning zoekenden, die niet urgent zijn.  
Toch bestaat die groep. Ze krijgen geen 
voorrang bij het toewijzen van een sociale 
huurwoning. Maar ze hebben wel snel 
eigen woonruimte nodig. Bijvoorbeeld 
omdat ze gescheiden zijn. Of omdat hun 
thuissituatie ontwricht is. Deze woning-
zoekenden vallen tussen wal en schip.  
En ook voor hen wil Dudok Wonen er zijn. 
Zoals we er ook zijn voor woningzoekenden 
die te veel verdienen voor een sociale huur - 
woning en te weinig voor een koopwoning. 
Terug naar de ‘urgente niet-urgente’ 
woningzoekenden. In het voormalige 

RAF-gebouw in Hilversum bieden we  
22 van hen onderdak. Volgens ons  
nieuwe concept ‘In between places’, dat  
we hebben opgezet met de provinciale  
en regionale overheid. De huurders krijgen 
maximaal één jaar de tijd om weer door  
te stromen naar een permanente woon-
ruimte. En eerlijk gezegd, het hadden  
ook driehonderd mensen kunnen zijn.  
Want zo veel aanmeldingen kregen we  
voor dit project. Animo is er dus. En of  
het concept succesvol wordt? Wel als alle 
huurders snel nieuwe woonruimte vinden. 
In zekere zin geldt: hoe eerder ze weg zijn, 
hoe beter het is. Ik duim voor ze.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

Urgente woningzoekenden  
(zonder urgentie)

In deze column gaat directeur-bestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Klantwaardering  Welk cijfer geeft u ons?
Uw oordeel over onze dienstverlening vinden we belangrijk. Wat vindt u goed gaan, wat kan beter? Daarom meten we elk jaar 
hoe u onze dienstverlening waardeert. In 2016 hebben 750 bewoners hieraan meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor!

7,9 7,8 7,8 7,9 7,6 7,4
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Contact
Dudok Wonen
Larenseweg 32
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
(035) 646 16 00 

E-mail: info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl 

Open van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur 

Reparatieverzoek
www.dudokwonen.nl
(035) 646 16 00 (keuzemenu, optie 1)

Huurdersbelangenvereniging
p/a Dudok Wonen
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
www.hbvdudokwonen.nl

Geschillenadviescommissie
Postbus 2411
1200 CK Hilversum

Storingen
Cv-installaties
Bonarius: (088) 115 13 13  
Liftstoringen
MO 2: (0800) 860 08 60 
Of het telefoonnummer dat bij de lift staat.
Rioolontstoppingen 
Teeuwissen rioolontstopping: (035) 525 23 19
Geiserstoring huurgeiser
Gasservice ’t Gooi: (035) 624 22 42

U vindt ons ook op
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20% korting bij Zus & Zo

ZOMERKORTINGEN 
Dudok Wonen wenst u een hele mooie zomer! 

Een onsje meer?
Met deze bon is er een extra reden om naar kaasboer Lecker in Bussum te 
gaan. Want bij 500 gram boeren- of Noord-Hollandse kaas krijgt u gratis 
een punt roombrie. Of koop 1 kilogram boeren- of Noord-Hollandse kaas 
voor gratis 200 gram luxe notenmix.

Ga naar:  
Lecker 
Landstraat 31, Bussum

www.lecker.nl

Wordt u ook altijd zo hebberig van cadeau- en interieurwinkels? 
In Bussum wordt uw enthousiasme beloond. Want bij besteding 
van minimaal € 20 en maximaal € 100 krijgt u 20% korting.  
Neem deze bon mee.

Ga naar:  
Zus & Zo 
Julianaplein 23a, Bussum

Drankje erbij?
Heerlijk zo’n belegd broodje bij Bakker Bart in Hilversum. Of u nu trek 
heeft in een bolletje gezond of een Bartje carpaccio, u lust er vast iets 
te drinken bij. Met deze bon krijgt u een vers sapje 
naar keuze. De actie loopt tot eind oktober.

Ga naar: 
Bakker Bart 
Kerkstraat 63/25-26, Hilversum

Friet met gratis ijs
Het is geen harde eis, maar na een portie friet hoort 
wel een softijs. ’t Frietkot in Bussum geeft er één  
ter waarde van € 0,75 als u een puntzak friet van  
€ 2,25 op hebt. Dat wordt genieten.

Ga naar:  
’t Frietkot 
Havenstraat 1, Bussum


