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Mona krijgt huis
met urgentie

De Kluswinkel:  
gewoon heel bijzonder

Wat een stukje 

kan doen
groen  



Wij zien een mooie 
toekomst voor Lelystad

Als woningcorporatie zijn wij  
verantwoordelijk voor passende en goede 
huisvesting voor mensen die betaalbaar willen 
huren. We nemen die taak zeer serieus. Maar we 
gaan verder dan dat. We vinden het namelijk ook 
belangrijk dat de mensen die we huisvesten gelukkig 
zijn. Nu kunnen we daar niet in ons eentje voor 
zorgen. We kunnen wel een steentje bijdragen.  
En dat doen we graag! 

Iedereen verdient een kans op geluk
Daarom werken we nauw samen met de bewoners, 
gemeente en maatschappelijke partners in Lelystad 
aan een goede woonomgeving. En dat gaat dus 
verder dan een goed en fijn huis. Dan hebben we het 
over een schone en fijne buurt. Over goed contact 
met de buren. Je veilig voelen op straat. En over de 
kans om je ambities waar te maken. 

In deze editie van ons bewonersblad delen 
we met u het verhaal van Mona. Op basis van 
medische urgentie kreeg zij een passende woning 
toegewezen. Ook laten we u nader kennismaken met 
ons team Incasso. Zij helpen u graag weer grip te 
krijgen op uw geldzaken. En hoe een buurtje weer tot 
leven kan komen, laat bewoner Chris Luk zien. 

Ik wens u veel leesplezier!

Martine Visser
Directeur-bestuurder
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In de Stelling 14 en 15 zijn we bezig met onderhoud 
aan 150 woningen. Naast werkzaamheden zoals 
gevelreiniging, houtrotreparatie en het herstellen 
van voegwerk, worden de deuren en kozijnen aan 
de buitenkant weer strak in de verf gezet.  
Er is gekozen voor een andere kleur. Voor sommige 
bewoners is dat even wennen. De kenmerkende 
gele en blauwe kleuren zijn vervangen door 
antraciet en wit. Deze kleuren verkleuren minder 
snel door de zon en blijven dus langer mooi.  
Ook ziet het er heel stijlvol uit. De werkzaamheden 
zijn naar verwachting begin december gereed.

De prijzen van stroom en gas stijgen. Hierdoor  
kan uw energierekening flink hoger uitvallen.  
Om te voorkomen dat u bij uw jaarafrekening 
straks in één keer een hoge naheffing moet 
betalen, kan het verstandig zijn om uw 
maandbedrag nu al te verhogen. Zo spreidt u de 
extra energiekosten over meerdere maanden. 

Daarnaast kunt u ook nog diverse 
energiebesparende maatregelen nemen, zoals:
• Vervang oude lampen door LED.
• Beperk stand-by stand op apparaten.
• Niemand thuis? Zet uw verwarming laag en doe 

de ramen dicht.
• Zet uw thermostaat een uur voor het slapen op 

16 graden. 
• Tijd voor een nieuwe koelkast of wasmachine? 

Kies voor een groen energielabel.
• Zet deuren en ramen niet langer open dan 

nodig.

voor na
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KLANTENSERVICE IN 
EEN NIEUW JASJE

STELLING 14 EN 15 
VERANDEREN VAN KLEUR

HOE KAN IK STRAKS  
MIJN ENERGIEREKENING 
NOG BETALEN?



BEWONERSVERHAAL
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“Ik heb altijd fulltime gewerkt en was er trots op dat ik na 
mijn scheiding mijn eigen huis kon kopen”, vertelt Mona. 
“Die onafhankelijkheid gaf mij toen een gevoel van vrijheid. 
Maar door mijn ziekte veranderde alles. Ik kon steeds 
minder en mijn sociale wereld werd kleiner. Ook in huis ging 
het moeizaam. Ik kwam nauwelijks de trap op om een wasje 
te draaien, te douchen of te slapen. Dat kon op goede 
dagen alleen met hulp. Op slechte dagen sliep ik op een 
matras in de woonkamer.” 

Medische urgentie aanvragen
Mona besluit om haar huis te koop te zetten. Maar door een 
woekerpolis zou ze na de verkoop achterblijven met een 
flinke restschuld. “Dat wilde ik mijn kinderen niet aandoen”, 
vertelt Mona geëmotioneerd. “De ziekte die ik heb wordt 
steeds erger. En ik wil ze niet met schulden achterlaten als 
ik er niet meer ben.” Op aanraden van haar zus meldt Mona 
zich aan bij het tv-programma Uitstel van Executie. Een 
team maakt haar woning verkoopklaar. Ze adviseren Mona 
om zich in te schrijven als woningzoekende bij Centrada.  
En om medische urgentie aan te vragen. Ze doet de 
aanvraag, levert alle papieren in en krijgt uiteindelijk 
medische urgentie. Daarna komt ze in contact met Iris, 
verhuurconsulent bij Centrada. 

MET VOORRANG EEN 
ANDER HUIS DOOR 
MEDISCHE URGENTIE

Passende nieuwbouwwoning
Iris vertelt dat er niet direct een passende woning vrij 
is voor Mona. “Ik wilde graag in mijn eigen wijk blijven 
wonen”, legt Mona uit. “Zodat ik met mijn scootmobiel 
zelf naar mijn huisarts, fysiotherapeut, tandarts en het 
zwembad kan.” Ondertussen gaat het opknappen van haar 
koopwoning door. Met behulp van het programma is het 
binnen een week verkocht. Zonder restschuld. In diezelfde 
week belt Iris dat ze een aangepaste nieuwbouwwoning 
voor Mona heeft gevonden. “Het huis was nog niet 
helemaal klaar, dus ik moest een paar maanden wachten. 
Gelukkig kon ik in mijn koophuis blijven totdat het huurhuis 
klaar was. Mijn nieuwe huis heeft een slaapkamer, 
badkamer en wasmachine-aansluiting op de begane grond. 
Ook is er een oplaadpunt voor mijn scootmobiel. Het past 
goed bij mijn wensen.”  

Niet om jaloers op te zijn
Mona is blij met de begeleiding van Centrada: “Iris was mijn 
contactpersoon en belde regelmatig. Om mij bij te praten 
over mijn urgentieaanvraag. Of gewoon om te vragen hoe 
het met mij ging.” Mona is dankbaar dat ze met voorrang 
een woning kreeg. Al kan ze zich voorstellen dat het wringt 
bij woningzoekenden die langer ingeschreven staan.  
“De woningnood is hoog en veel mensen wachten al jaren 
op een huis. Dat snap ik heel goed. Maar geloof me, de 
reden waarom ik hier woon, is niet om jaloers op te zijn.”

Zo’n 16 jaar geleden kreeg ze ernstige vermoeidheidsklachten. Toch duurt het nog vier jaar 
voor ze de diagnose krijgt: Mona (53) lijdt aan een auto-immuunziekte. De ziekte veroorzaakt 
ontstekingen aan haar organen en maakt zenuwen en spieren kapot. Ze gaat lichamelijk zo hard 
achteruit dat ze haar werk niet meer kan doen. En als alleenstaande moeder van twee kinderen 
kost het haar steeds meer moeite om het huishouden draaiende te houden. Ze besluit haar huis 
te verkopen en op zoek te gaan naar een gelijkvloerse woning. Maar dat bleek niet zo eenvoudig. 

CENTRADA WOONMAGAZINE

Urgentie aanvragen
Centrada wijst bij bepaalde noodsituaties met 
voorrang een woning toe. Welke urgente situaties 
hiervoor in aanmerking komen leest u op  
www.centrada.nl/urgentie. 
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Schop onder mijn kont
Zo kwam hij ook bij huurster Manon Honders. Door allerlei 
omstandigheden had ze haar achtertuin verwaarloosd.  
“Dit was de schop onder mijn kont die ik nodig had”, zegt ze 
met een lach. Toen Benjamin opperde om met behulp van de 
Beter Buurt Bijdrage een grote schoonmaakactie op te zetten, 
aarzelde ze geen moment. Ze ging de buren in haar hofje langs 
om te kijken of er animo voor was. “Bijna iedereen reageerde 
eigenlijk meteen enthousiast”, vertelt ze. 

De saamhorigheid was voelbaar
De buren staken een weekend lang de handen uit de mouwen. 
“Uit alle hoeken en gaten kwam afval. Het mooie aan deze 
actie was dat iedereen elkáár ook echt hielp.  

Ook de jongens van de Kluswinkel en de buurtconciërges 
waren heel behulpzaam. Sjouwen, onkruid wieden, …. niets 
was ze te gek”, vertelt ze enthousiast. Ze deelden kruiwagens. 
Sjouwden samen elkaars afval naar het verzamelpunt op het 
pleintje. Zelfs de kinderen hielpen mee. Aan alles was gedacht. 
Tot een aanhangwagen met (tuin)gereedschap aan toe. “We 
hadden echt geen excuus meer om niet op te ruimen en 
schoon schip te maken”, geeft ze toe.

Opgeruimd staat netjes 
Inmiddels geniet Manon Honders van haar gezellige en 
opgeruimde tuin. “Weet je wat mooi zou zijn”, sluit ze af, “als we 
één keer per jaar met elkaar een grote voorjaarsschoonmaak 
zouden houden. Dan houden we het een beetje bij.”

OPGERUIMD STAAT NETJES
Centrada is regelmatig aanwezig in de wijken. We controleren of het schoon, heel en veilig is. 
Daarbij kijken we naar de woning, de tuin en de achterpaden. In de Wold zagen we dat behoorlijk 
veel tuinen zeer slecht onderhouden werden en verwaarloosd waren. Gebiedsbeheerder  
Benjamin Knol ging in gesprek met de bewoners. 

LEEFBAARHEID
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NIEUWS

HVOB breed actief
De Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) behartigt 
de belangen van de huurders bij Centrada. Zij doet 
dat onder meer door beïnvloeding van het beleid van 
Centrada en gemeente. Maar ook door mensen met 
concrete problemen te adviseren en waar mogelijk te 
helpen.

In dit korte stukje geven wij een inkijkje door enkele van 
onze activiteiten te laten zien.
•  Op 13 september j.l. organiseerden wij een 

voorlichtingsbijeenkomst over de warmtetransitie. 
Gemeente Lelystad vertelde hoe zij het beleid op dit 
punt vorm wil gaan geven. Centrada welke ingrepen er 
wellicht in woningen gaan plaatsvinden. De HVOB hoe 
bewoners hierbij worden betrokken. De grote zaal van 

de Kubus was tot de in coronatijd maximaal toegestane 
capaciteit gevuld. Tientallen mensen deden bovendien 
online mee. Als u over dit onderwerp geïnformeerd wil 
worden kunt u contact met ons opnemen.

• Op woensdag 8 december organiseren wij zowel een 
Algemene Ledenvergadering (voor leden, waar de 
plannen voor het komende jaar worden besproken) 
als een bijeenkomst voor nieuwe huurders.  
Nieuwe huurders zijn mensen die in het afgelopen jaar 
een huurcontract met Centrada hebben getekend.  
Beide bijeenkomsten worden fysiek gehouden, 
maar u kunt ook digitaal deelnemen. Voor beide 
bijeenkomsten komt er nog een officiële uitnodiging, 
maar als u belangstelling heeft kunt u dat nu al 
aangeven via: info@hvob.nl of tel. (0320) 841 733.  
Het antwoordapparaat wordt dagelijks afgeluisterd.

BIJDRAGE HUURDERSVERENIGING ONS BELANG (HVOB)OPGERUIMD STAAT NETJES

BENT U GOED VERZEKERD?
Het kan u zo maar overkomen: schade aan en/of in de 
woning door brand, water, storm of inbraak. Een goede 
verzekering is dan onmisbaar. Maar voor welke schade is 
Centrada verzekerd en voor welke schade bent u als huurder 
zelf verantwoordelijk? En welke verzekeringen dient u dus 
zelf af te sluiten?

Centrada sluit voor al haar woningen een 
opstalverzekering af
Dit is een verzekering die schade aan het huis zelf dekt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade door storm of brand. 
Als huurder kunt u lid worden van het Glasfonds en het 
Ontstoppingsfonds. Zo bent u ook verzekerd voor glasschade 
en een verstopte riolering.

Het is belangrijk dat u zelf uw persoonlijke spullen en 
apparatuur verzekert
Onder meer tegen inbraak, brand en waterschade. 
U dient hiervoor een inboedelverzekering af te 
sluiten. Bij een lekkage zijn zo bijvoorbeeld schade 
aan uw behang en laminaatvloer verzekerd. Met een 
aansprakelijkheidsverzekering bent u ook verzekerd tegen 
schade die u aan de spullen van een ander veroorzaakt.

Let op: zelf aangebrachte voorzieningen, zoals een 
nieuwe keuken, schuurtje of aanbouw, vallen niet onder 
de opstalverzekering van Centrada. Deze aanpassingen 
dient u zelf te verzekeren. Dit doet u bijvoorbeeld via uw 
inboedelverzekering. Dit heet dan huurdersbelang.

Meer weten over uw rechten en plichten als 
huurder van Centrada?
Bekijk de algemene huurvoorwaarden op  
www.centrada.nl/verzekeringen.



Geldzorgen geven veel onrust en stress, weet Henk. 
“Daarom vragen we huurders om meteen te bellen als het 
niet lukt om de huur te betalen. Want voor je het weet wordt 
één maand huurachterstand twee maanden en loopt een 
betalingsachterstand verder op. Maar we snappen ook dat het 
een drempel is om aan je ‘huisbaas’ te vertellen wat er aan de 
hand is. Of dat mensen zich schamen voor hun situatie.  
Want we vragen wel door. Alleen als we weten waarom het 
niet lukt om de huur te betalen, kunnen we goed helpen.” 

Maatwerk door samenwerking
Soms zijn geldproblemen eenvoudig op te lossen. Een andere 
keer zijn ze complexer. Daarom krijgt ook niet iedereen 
zomaar een betalingsregeling bij een huurachterstand. 
Want weinig geld is niet altijd de oorzaak, maar vaak een 
gevolg van andere problemen. Bijvoorbeeld omdat er tijdens 
een vakantie teveel geld is uitgegeven. Of omdat er een 
onverwachte afrekening komt van de energieleverancier. 
Henk: “Iedere situatie is anders. Daarom komen we graag bij 
mensen thuis. Als ons team de problemen niet kan oplossen, 
schakelen we andere organisaties in. Zo werken we samen 
met het IDO, stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
Flevoland (MDF), het Leger des Heils, wijkteams en de 
gemeente Lelystad. We bieden echt maatwerk.”

INTERVIEW

TEAM INCASSO IS ER OM  U TE HELPEN
Huurachterstand: het kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld als uw inkomen verandert na een 
scheiding, faillissement of ziekte. Of wanneer u wacht op een uitkering of wisselt van uitkering.  
Lukt het u daardoor niet om iedere maand de huur te betalen? Johan, Henk, Karin, Gerdien en Frans 
van team Incasso helpen u graag weer grip te krijgen op uw geldzaken. Samen met andere organisaties 
in Lelystad staan ze dagelijks klaar voor huurders met een (dreigende) huurachterstand  
en schulden. 

8
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TEAM INCASSO IS ER OM  U TE HELPEN

Ontruiming voorkomen
Voorwaarde voor de hulp is dat huurders eerlijk zijn over 
hun situatie. En zich aan de afspraken houden. Henk: 
“Zo langzamerhand kennen we alle smoesjes wel. Maar 
een huurachterstand is een serieus probleem, soms met 
grote gevolgen. Het kan zelfs zover komen dat huurders 
hun huis uit moeten. Dat is heel ingrijpend. We doen 
er dan ook alles aan om een ontruiming te voorkomen. 
Gelukkig neemt het aantal ontruimingen ieder jaar af 
door onze actieve benadering en de samenwerking 
met andere organisaties. Want we zijn er om mensen te 
huisvesten. Niet om ze hun huis af te nemen.”

Weg met het boeman-imago
Bij veel huurders heeft het woord incasso geen beste 
naam. Dat realiseert het team zich maar al te goed. 
“Logisch, want als wij bellen of bij huurders aan de deur 
komen, dan hebben ze een huurachterstand die betaald 
moet worden”, vervolgt Henk. “En als je geldzorgen 
hebt, dan is dat heel vervelend. En misschien ook 
wel bedreigend. Maar van dat boeman-imago willen 
we graag af. We zijn geen deurwaarders, komen je 

huis niet leeghalen en je krijgt geen preek. Wij willen 
graag in gesprek om de oorzaak van de problemen 
te achterhalen. En om te proberen die samen op te 
lossen. Want als het lukt om de spanning en stress 
weg te nemen, krijgen mensen ook weer lucht om hun 
geldzaken op orde te brengen.”

De VoorzieningenWijzer
Maakt u gebruik van alle wettelijke 
regelingen en toeslagen die er zijn? Betaalt 
u misschien teveel voor uw zorgverzekering 
en energiecontract? Vraag via Centrada een 
gratis check aan door een onafhankelijke 
bespaarexpert van De VoorzieningenWijzer. 
Deze kijkt dan waar u recht op heeft. En of u 
geld mis loopt. Door te besparen op uw vaste 
lasten blijft wonen betaalbaar. Daar helpen we 
u graag bij. 

Gerdien

Frans
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Alle aanvragen voor klussen, groot of klein, komen binnen 
bij Natascha en haar twee collega’s van de balie.  
Natascha maakt offertes voor de klussen en plant de 
vakmannen in: “Voordat de klus wordt uitgevoerd, zorgen 
bewoners zelf voor het juiste klusmateriaal. We adviseren 
mensen over het materiaal dat ze nodig hebben en waar 
ze dat kunnen kopen. De vakman komt op het afgesproken 
tijdstip met professioneel gereedschap om de klus te 
klaren.” 

Prettig wonen
Projectleider Gert Jan Holt vertelt dat de Kluswinkel zich 
ook richt op het (groot)onderhoud van huizen en op het 
verbeteren van de woonomgeving. “Dat doen we samen 
met Centrada, Werkbedrijf Lelystad, de gemeente en andere 
partners. We helpen met opruimacties in de buurt, doen  
groenonderhoud voor de gemeente en maken overwoekerde 
tuinen weer netjes. Als de omgeving waarin je woont schoon, 
heel en veilig is, dan woon je met veel meer plezier.”

DE KLUSWINKEL: GEWO ON HEEL BIJZONDER
De Kluswinkel helpt inwoners van Lelystad met klussen in en om het huis. En die variëren van het 
ophangen van een schilderijtje, tot het schilderen van een compleet huis. Iedereen in Lelystad kan er 
terecht. Huurders van Centrada, maar ook eigenaren van een koopwoning. Wat maakt de Kluswinkel 
nou zo bijzonder, dat zelfs Koning Willem Alexander er tijdens 50-jaar Lelystad een kijkje kwam nemen? 
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DE KLUSWINKEL: GEWO ON HEEL BIJZONDER

Werkervaring opdoen
Bij de Kluswinkel kunnen Lelystedelingen zonder werk, 
tijdelijk aan de slag om werkervaring op te doen.  
Met begeleiding van een leermeester en een werkcoach 
van het werkbedrijf. Het doel is om na een jaar weer door 
te stromen naar een betaalde baan. Natascha vertelt hoe 
mensen zich tijdens een jaar kunnen ontwikkelen:  
“Zo was er een jonge vrouw die een baan vond als 
verkoper in de evenementenbranche. Fantastisch, want 
toen ze bij ons startte durfde ze de telefoon nog niet op 
te nemen.” 

Sociale rol
De vakmannen komen veel bij mensen thuis. “Als we 
merken dat een bewoner depressief of eenzaam is,  
gaan we met de bewoner in gesprek en overleggen of 
we hulp in kunnen schakelen”, vertelt Natascha.  
“Ook gezondheidsproblemen komen we tegen.  

Zo belde een mevrouw mij wel 20 keer per dag.  
Wist ze zelf helemaal niet dat ze al eerder had gebeld. 
De buurtconciërges zijn bij haar langs gegaan en 
schakelden de GGD in. Het bleek dat deze mevrouw 
erg in de war was door dementie. Het is mooi dat we op 
deze manier ook kunnen helpen. Dat maakt ons werk 
bijzonder.”

Werk-leerbedrijf
De Kluswinkel is in veel opzichten een succes.  
Maar startte ooit zonder iets: “Vakmannen moesten op de 
fiets naar bewoners toe en hadden ‘bouwmarktkwaliteit’ 
gereedschap”, weet Gert Jan. “Nu zijn we uitgegroeid tot 
echt een werk-leerbedrijf met drie auto’s, professioneel 
gereedschap en een grote, vaste klantenkring.  
Andere gemeenten en organisaties komen bij ons kijken 
hoe we dat aanpakken. In 2017 kregen we zelfs Koninklijk 
bezoek. En daar zijn we met elkaar best trots op.” 

Klussers gevraagd! 
Heeft u een bijstandsuitkering en een werkcoach bij 
Werkbedrijf Lelystad? Bent u handig en vindt u het leuk 
om iets voor een ander te doen? Meld u dan aan als 
vakman bij de Kluswinkel of uw werkcoach. Al 60 mensen 
stroomden na hun werk bij de Kluswinkel door naar een 
betaalde baan!

Heeft u een klus? Of wilt u graag  
aan de slag bij de Kluswinkel?  
U vindt de Kluswinkel aan de Rode Klif 209.  
Eerst even bellen met Natascha of Gert Jan  
kan natuurlijk ook via (0320) 231 821.  
Of stuur een e-mail naar  
klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl.  
Meer informatie staat op www.kluswinkel-lelystad.nl.
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NIEUWBOUW

Grietenij (Campus Midden, 
Gebouw A)
Wijk:  Centrum Zuid
Aantal:  27 (van in totaal  
 circa 300)
Soort:  Appartementen
Oppervlakte:  65 tot 90 m²
Kamers:  2- en    
 3-kamerappartementen
Oplevering:  eind 2022

Wonen bij LILY
Wijk: Warande
Aantal:  147
Soort:  Appartement
Oppervlakte:  22 t/m 50 m²
Kamers:  Studio’s en 2- en   
 3-kamerappartementen

Oplevering:  eind 2021 

Meer informatie: www.wonenbijlily.nl

Wilt u deze woningen 
niet missen?
 
Stel dan uw zoekprofiel in. 
Als de woningadvertentie 
bij uw inschrijfgegevens en 
zoekprofiel past ontvangt 
u een tipbericht zodra 
de woningen worden 
geadverteerd. Om voor een 
woning in aanmerking te 
komen, is het van belang dat 
u staat ingeschreven  
als woningzoekende.  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan via  
www.centrada.nl en kost 
jaarlijks € 15,00.

CENTRADA BOUWT AAN LELYSTAD
Nieuwbouw is cruciaal om ons woningaanbod te verruimen en de slaagkans voor woningzoekenden 
te vergroten. Daarom bouwt Centrada aan Lelystad. Op deze pagina vindt u een overzicht van 
onze huidige nieuwbouwprojecten. Informatie over de doelgroep en huurprijzen delen we via onze 
website zodra deze bekend zijn.

Verhuurd

In negen van de tien gevallen worden vocht- en 
schimmelproblemen opgelost door beter te 
ventileren.

Handige tips
• Zorg dat er altijd frisse (buiten)lucht door uw woning 

stroomt via ventilatieroosters en/of open ramen. 
• Voorkom extra vocht in huis door tijdens het koken 

altijd de afzuigkap aan te zetten. Doe ook deksels op 
de pannen.

• Zet bij koken, douchen en veel bezoek de 
mechanische ventilatie op de hoogste stand.

• Wanneer het kan, droogt u uw was buiten.

• Laat de temperatuur in uw woning, ook ’s nachts en 
in de winter, niet onder de 16 graden komen.

• Houd ruimte tussen meubels, muur en vloer.  
Doe gordijnen en vitrages open. Zo kan frisse lucht 
goed doorstromen.

Wat als het opvolgen van onze tips niet helpt?
Heeft u last van vocht- en schimmelproblemen in huis? 
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 
(0320) 239 600. U kunt ook met ons chatten via  
www.centrada.nl, whatsappen (06 51 25 40 04) of 
mailen naar wonen@centrada.nl. We zijn van maandag 
tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

VOORKOM VOCHT- EN  
SCHIMMELPROBLEMEN IN HUIS
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Met voorrang verhuizen
Om de doorstroom te bevorderen bieden we zowel bestaande 
woningen als nieuwbouwwoningen aan voor doorstroom. 
Huurders die een woning van Centrada achterlaten krijgen bij 
toewijzing van deze woningen voorrang. 

 
Hierdoor komen er in totaal meer woningen vrij voor alle 
woningzoekenden. Beschikbare doorstroomwoningen bieden 
we aan via het actuele woningaanbod op onze website en zijn 
te herkennen aan het label doorstroomwoning. 

DOORSTROMEN: EEN PASSENDE 
WONING VOOR IEDEREEN 
De inschrijfduur voor een betaalbare huurwoning in Lelystad is op dit moment gemiddeld zo’n zes 
jaar. Dat is erg lang! Daarom bouwen we de komende jaren veel nieuwe woningen. We zien ook een 
oplossing in het stimuleren van doorstroming onder huurders. Dit betekent dat huurders verhuizen 
naar een woning die beter past bij hun huidige situatie. Zo komt er een woning vrij en zijn meerdere 
woningzoekenden geholpen. 

�

Een keten van verhuisbewegingen
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WAT EEN STUKJE GROEN 
KAN DOEN

Gewoon beginnen
“Ik ben gewoon maar begonnen. In mijn eentje.  
En ik merkte al snel dat de mensen naar buiten  
kwamen om te kijken wat ik aan het doen was”.  
Met z’n enthousiasme moedigt hij mensen aan om 
ook aan de gang te gaan. Inmiddels maken meerdere 
buurtbewoners gebruik van de verschillende 
moestuinvakjes die hij aangelegd heeft.

Dat niet alles zomaar in de smaak valt, daar kwam hij 
ook achter. “Vorig jaar had ik allemaal sla en groenten 
verbouwd. Maar niemand wilde sla. Nu kijk ik een beetje 
wat iedereen lekker vindt.” Hij heeft wat fruitboompjes 
geplant en aardbeien. En ook mooie vlinderstruiken 
en bloemzaad in het perk gestrooid. “Voor de vrolijke 
kleurtjes en ze trekken vlinders, bijen en insecten aan.”

Hart voor zijn buurtje
Chris Luk is erg betrokken bij z’n buurtje. “Het maakt 
zoveel verschil als het er schoon en groen uitziet.  
Daar word je toch veel vrolijker van! En wat ook echt 
wel veranderd is en waar ik heel blij mee ben: er is meer 
onderling contact. Tot voor kort zat iedereen achter zijn 
eigen voordeur.”

De taken een beetje verdelen
Hij moet wel goed op zichzelf letten. Vanwege 
medische klachten kan hij niet meer alles doen wat 
hij zou willen. Daarom houdt hij in een boekje al zijn 
activiteiten bij. “Er is zoveel werk en zo houd ik een 
beetje het overzicht.” Verderop in de wijk zijn ook nog 
genoeg dingen te doen. Maar dat wordt hem teveel. 
“Dat laat ik graag aan anderen over”, zegt hij. Hij hoopt 
dan ook dat andere bewoners ook om zich heen kijken 
om te zien wat ze kunnen bijdragen aan een mooie en 
gezellige buurt. “Als we de taken een beetje verdelen, 
komt het allemaal goed.”

Chris Luk woont al jaren met veel plezier in de Waterwijk. “Alleen dat stukje gras tegenover 
mijn huis was me een doorn in het oog”, begint hij. Het werd als hondenuitlaatveldje gebruikt 
en iedereen dumpte er troep. Na overleg met huismeester Koos heeft hij het stukje groen 
geadopteerd en onderhoudt hij het nu.



Feest in De Buizerd
Een eeuw geleden werd mevrouw Veenland geboren 
in Amsterdam. In de jaren tachtig verhuisde ze naar 
Lelystad. Dat was fijn voor de huisdieren; ruime huizen 
met grote tuinen. Op 5 oktober werd ze 100 jaar.  
Dit werd groots gevierd in de recreatiezaal van  
De Buizerd. Samen met familie, vrienden en buren.  
En dat was fantastisch.

Zelfstandig wonen in een heerlijk huis
Mevrouw Veenland woont met veel plezier in Lelystad. 
In een “heerlijk huisje”, met slaapkamer en badkamer 
op de begane grond. Met behulp van lieve vrienden,  
de thuiszorg en de wijkverpleging doet ze dit nog 
steeds zelfstandig. Ze geniet enorm van haar ruime 
zonnige achtertuin. Vooral van de vele musjes en 
andere vogels. “Het is een waar vogelparadijs.”

MEVROUW VEENLAND 
100 JAAR


