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Colofon

DE WONINGCORPORATIE 
IN DE GEMEENTE KAT WIJK

Column Van de directeur
We vinden het belangrijk om 
onze huurders en wijken te 
kennen

De landelijke dag van het huren 
staat weer voor de deur. Ook dit jaar 
heten we onze huurders weer van 
harte welkom bij ons op kantoor. 
Dunavie vindt het leuk om haar 
huurders ook eens in een andere 
setting te spreken. Huurders zijn 
namelijk onze belangrijkste bron 
van informatie. Zij weten wat er 
speelt in de wijk en wat er nodig is. 

We hoorden steeds vaker van onze 
huurders dat zij medewerkers van 

Dunavie misten in de wijken. We 
waren niet zichtbaar. Dan kun je 
alleen maar in gesprek gaan met je 
huurders en kijken hoe je dit kan 
verbeteren. Dit hebben we gedaan 
en samen plannen gemaakt. 

Niet alleen onze huurders, maar ook 
onze wijken willen we beter leren 
kennen. Daarom hebben we onze 
gemeente in vijf wijken verdeeld en 
aan elke wijk een buurtbeheerder en 
medewerker leefbaarheid gekop-
peld. De buurtbeheerder doet dage-
lijks zijn of haar ronde in de wijk en 
is voor alle huurders aanspreekbaar. 
Zo halen we informatie in de wijk op 

en kunnen we met onze huurders 
verbeterplannen opstellen. Het 
betrekken van huurders bij verbete-
ringen doen we dan ook steeds 
vaker. Kortom, samen met huurders 
komen we tot goede initiatieven en 
zetten we voortdurend in op verbe-
tering. Heeft u goede ideeën, wij 
gaan graag met u in gesprek. Ook 
tijdens de dag van het huren op 13 
oktober!

Alfred Busser

Donderdagavond 27 september 2018 hebben de gemeente Katwijk en 
Dunavie het plan getoond voor de locatie Oeverpolder in de wijk Hoor-
nes. In het nieuwe woongebouw komen 52 twee- en driekamerapparte-
menten met lift, in drie en vier bouwlagen. De energiezuinige en 
daarom gasloze woningen worden voorzien van een innovatief warmte- 
en warmwatersysteem en zonnepanelen. De reacties van omwonenden 
waren positief: ‘’Eindelijk een mooi plan voor deze lege plek” en ”Wat 
een prachtige gevels en leuke woningen op de begane grond!” De ver-
wachting is dat de bouw na de zomer van 2019 start.

Omwonenden positief over 
woongebouw Oeverpolder

Dunavie zeer tevreden 
met 700 reacties op 
woonlastenonderzoek
Bijna 700 huurders hebben de 
vragenlijst ingevuld over hoe hun 
huidige woonlasten er nu uitzien. 
Daar zijn we heel blij mee, hele-
maal omdat niet alle vragen een-
voudig te beantwoorden waren.

700 ingevulde enquêtes 
kunnen een goed beeld 
geven van de woonlasten
Dankzij deze ingevulde enquêtes 
kan het onderzoeksbureau voor 
Dunavie en de gemeente goed in 
kaart brengen of er mensen zijn 
die moeite hebben om hun woon-
lasten te betalen en waar dat aan 
ligt. Een scherp resultaat helpt 
ons om nieuw beleid te maken, 
zowel voor Dunavie als voor de 
gemeente.

Daarom willen we de 
huurders die hebben 
meegedaan hartelijk 
bedanken!
Onder de deelnemers verloten we 
5 cadeaubonnen van € 50,-. 
De winnaars ontvangen zo snel 
mogelijk meer informatie.

De eerste herfststorm van het jaar 
gooide bijna roet in het eten van 
Burendag 2018. Gelukkig lieten de 
organisatoren zich door een 
beetje wind en regen niet wegja-
gen. Vol goede moed gingen zij 
zaterdag 22 september aan de slag 
om er een gezellige dag van te 
maken. En dat is gelukt!

We zijn op bezoek geweest in Koe-
stal en De Rooie Buurt, waar 
enthousiaste bewoners een ware 

feestdag hadden opgetuigd. Aan 
alles was gedacht: springkussens, 
schminken, schilderen, graffiti 
spuiten en een rapduo om het 
publiek op de dansvloer te krijgen. 
Verder was er meer dan genoeg te 
eten en drinken, waaronder 
gebakken vis en verse haring, 
zoals het hoort in Katwijk.

Elk jaar wordt in steeds meer stra-
ten en buurten burendag gevierd. 
Een dag om je buren beter te leren 

kennen. Want goede buren staan 
voor elkaar klaar als het nodig is 
en werken samen aan een leuke, 
schone en veilige buurt. Lijkt het 
je ook leuk om volgend jaar buren-
dag te vieren, kijk dan op www.
burendag.nl voor tips, ideeën en 
subsidie. Tot volgend jaar!

In de vijf galerijflats aan de Bos-
laan wordt vanaf deze maand 
samengewerkt met aannemer 
Heembouw. Dunavie heeft ambi-
tieuze doelen op het gebied van 
duurzaamheid. De flats maken 
deel uit van het programma 
Dunergie, waarbij verschillende 
energiebesparende maatregelen 
worden toegepast. Met deze 
maatregelen brengen we de 
woonlasten voor onze huurders 
naar beneden en vergroten we 
tegelijkertijd het wooncomfort. 
Wat gaan we doen? Op drie ver-
schillende punten pakken wij de 
woningen aan, waarbij het verla-
gen van de stookkosten, een 
gezond binnenklimaat en een ver-
beterde woning de voordelen voor 
onze huurders zijn.

Verlagen van de stookkosten
Dunavie vindt het belangrijk de 
stookkosten na de energiebespa-
rende maatregelen te verlagen. Dit 
doen we door de woning als het 

ware in te pakken in een ‘jas’. Hier-
door wordt de woning minder heet 
in de zomer en minder koud in de 
winter. Dit leidt tot een prettiger 
leefklimaat voor de bewoners.

Gezond binnenklimaat
Om een gezond binnenklimaat te 
waarborgen wordt een mechanisch 
ventilatiesysteem aangebracht.

Schilderwerk en isolerende 
dakbedekking
Naast bovenstaande energiebe-
sparende maatregelen vinden er 
andere verbeteringen plaats, zoals 
schilderwerk aan de kozijnen en 
nieuwe isolerende dakbedekking. 

De werkzaamheden worden in 
april 2019 afgerond.

Dunergie Boslaan: Portiekflats krijgen ‘jas’

Rangorde in plaats van loten
Wij willen dat onze doelgroep sneller toegang heeft tot een vrije sector woning. Daarom passen we in plaats 
van loten sinds 1 september een rangorde toe. Deze rangorde ziet er als volgt uit:
1)  Huurders Dunavie die een sociale huurwoning achterlaten.
2)  Kandidaten met een inkomen tussen € 36.798 en € 44.890 (bij vrije sectorwoningen tot € 895).
3)  Overige kandidaten.

Kijk voor meer informatie over de vrije sector woningen op onze website onder het kopje ‘ik zoek’.

Wijziging verhuurprocedure vrije 
sector woningen

Burendag 2018: door weer en wind!

 Van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Komt u 13 oktober langs? Ook dit jaar openen we onze deuren weer 
voor u tijdens de landelijke Dag van het Huren. Wat kunt u allemaal 
komen doen?

Beste huurder,

U bent van harte welkom :
Ambachtsweg 16, Katwijk aan Zee

Kinderactiviteiten 
• Cupcakes versieren
• Schminken 

Komt u 
zaterdag 
13 oktober 
ook langs? 

• Busrit langs bezit Dunavie
• Kennismaken met ons 

team leefbaarheid
• Seniorenmakelaar
• Nieuwbouw en duurzaamheid
• Inschrijvingen Woningnet


