Nieuwsbrief
Woonstede - juli 2022

Beste bewoner,

Organiseert u een activiteit?
Woonstede ondersteunt activiteiten die de leefbaarheid
verbeteren!
Heeft u een goed idee om uw buurt veiliger, schoner of gezelliger te
maken? Dan ondersteunen wij dat graag met een financiële bijdrage uit
het Leefbaarheidsfonds.
Woonstede gaat voor fijne wijken
Woonstede zet zich niet alleen in voor goede huizen. Een huis is pas fijn
als de buurt ook fijn is. Als buren elkaar kennen, rekening houden met
elkaar en meehelpen om de woonomgeving schoon, leefbaar, groen en
veilig te houden.
Daarom is er het Leefbaarheidsfonds
Dit fonds beschikt over een budget voor huurders die een activiteit
willen organiseren om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Denk
aan activiteiten als samen met uw buren:
Een schoonmaakactie organiseren;
Een spelletjesmiddag voor de kinderen organiseren;
Tuinen of groenvoorzieningen onderhouden;
Algemene ruimten verbeteren, enz.

Dit jaar bouwen we een record aantal
woningen: meer dan 400! En dat is hard
nodig. Maar daarnaast verdienen ook
bestaande woningen onze aandacht. Met
onderhoud of verduurzaming bijvoorbeeld.
Maar ook om activiteiten van onze huurders
te ondersteunen! Dat doen we met het
Leefbaarheidsfonds. Daar leest u over in
deze nieuwsbrief. Want hoe fijner uw huis
én buurt, hoe beter u zich voelt.
Elke huurder is uniek. Daar hebben we
huizen in alle vormen en maten voor nodig,
zodat het huis bij u past. Ik zie het met mijn
eigen ogen als ik bij u op bezoek kom. Dat
vind ik zo leuk! Uw ervaringen en verhalen
neem ik mee terug naar ons kantoor. De
kunst daarbij is dat we niet alleen de vraag
van één huurder oplossen, maar er ook in
bredere zin van leren. Want dan hebben
andere huurders er ook plezier van. Daarom
zijn we bezig met het schrijven van een
nieuw ondernemingsplan. Daarin staat waar
Woonstede de komende jaren aan gaat
werken. En dat is niet alleen huizen bouwen
en onderhouden. We willen verder kijken
dan de stenen. Het gaat ons om uw welzijn.
We kijken naar u.

- Marco de Wilde
Heeft u een activiteit bedacht voor uw buurt?
En wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het
Leefbaarheidsfonds? Check eerst of uw aanvraag voldoet aan de
voorwaarden. Vul dan het aanvraagformulier in. De Commissie
Leefbaarheidsfonds neemt uw aanvraag in behandeling. Binnen
zes weken ontvangt u een schriftelijke reactie.
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Regelt u uw woonzaken al online?
Sinds maart is onze nieuwe website live. Via onze website vindt
u makkelijk het antwoord op uw vragen. Maar ook Mijn
Woonstede is vernieuwd. Inmiddels hebben al meer dan 3.500
huurders hun Mijn Woonstede account geactiveerd. Dat is erg
handig! Zo heeft u altijd inzicht in uw woongegevens, maar
regelt u ook steeds meer zaken zelf. Zoals het inplannen van
een reparatieverzoek. Wilt u zelf klussen aan uw woning en
toestemming vragen? Uw huur opzeggen? Ook dat kan via Mijn
Woonstede. Zelfs makkelijk uw huur betalen doet u via Mijn
Woonstede met iDeal.

Uw account nog niet geactiveerd?
Dat kan nog steeds! Het activeren van uw account duurt een
paar minuten. Uw persoonlijke activatiecode heeft u eerder van
ons per brief ontvangen. Bent u deze kwijt of heeft u hulp nodig
bij het activeren? Belt u ons dan op 0318-695 695. Wij helpen u
graag.

In de toekomst kan er steeds meer via Mijn Woonstede. Zo kunt
u zeven dagen per week en 24 uur per dag zelf uw woonzaken
regelen.

....................................................................
Bijzonder project
De van Essenkazerne is een rijksmonument van begin vorige eeuw. Het wordt op dit moment omgebouwd tot 16 koopwoningen en
24 sociale huurwoningen. Bij de transformatie bewaren we zoveel mogelijk originele details, zoals de spanten op de bovenste
verdiepingen en de prachtige trappen. Vooral de buitenkant van het ruim honderdjarige gebouw blijft goed intact. De 24
appartementen voor Woonstede hebben verschillende groottes en indelingen. Door de mix aan woningtypen past het project in de
diverse woonwijk die de gemeente Ede realiseert op het voormalige kazerneterrein aan de oostrand van Ede. De toekomstige
bewoners komen te wonen in de historische en groene omgeving van het voormalige kazerneterrein. Dichtbij heide en bos, maar
ook dichtbij het centrum van Ede en het treinstation. De huurappartementen worden van 29 juni tot en met 20 juli aangeboden via
Huiswaarts.nu

Geschiedenis

Simon Stevinkazerne

De Van Essenkazerne is een voormalige artilleriekazerne uit
begin vorige eeuw. Het huisvestte het 4e Regiment
Veldartillerie met regimentsstaf. Dit legeronderdeel werd in
1905 opgericht en leidde kanonniers op voor het
standaardgeschut van het veldleger. De artilleriekazerne kreeg
pas in 1934 zijn huidige naam, genoemd naar artillerieofficier
Peter Daniël van Essen (1870-1925). Hij was een artillerist en
uitvinder van onder andere het ‘eenheidsprojectiel’.

De Van Essenkazerne is één van de zeven kazernecomplexen
aan de oostrand van Ede. Ook Maurits Noord, Elias Beeckman
en Simon Stevin maken deel uit van het kazerneterrein.
Woonstede redde de Simon Stevinkazerne van sloop en
transformeerde de twee gebouwen in 2018 tot 40
appartementen.
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Nieuwbouwprojecten

Soembahof

Aan de Soembalaan worden in totaal 18 woningen ontwikkeld.
Acht woningen zijn van Woonstede en bestaan uit vier
benedenwoningen en vier bovenwoningen. Benedenwoningen
hebben een kleine tuin, bovenwoningen hebben een klein
balkon. Alle woningen zijn aardgasloos en aangesloten op
stadsverwarming. De beneden- en bovenwoning delen dezelfde
voordeur. In de gang en overloop zit een extra voordeur die
toegang tot de eigen woning biedt. De bouw start in het najaar
van 2022 en de bouwtijd is ongeveer een jaar. Wanneer de
woningen geadverteerd worden is nog niet bekend. Hou
daarvoor onze website in de gaten.

Lees alles over de laatste nieuwbouwprojecten van
Woonstede. Ondertussen gaat het aanbieden van
de andere projecten ook door. ENKA gaat weer
verder van 27 juli tot en met 31 augustus.
Loevestein wordt nog tot en met 17
augustus geadverteerd en gaat vanaf 28 september
weer verder tot en met 2 november. Ook woningen
in de Kolkakkerbuurt adverteren we via Huiswaarts
van 21 september tot en met 12 oktober.
Kernhem scherf 4b

Kernhem scherf 3

In een blok van zeven woningen zijn vijf eengezinswoningen
voor Woonstede. De woningen zijn aardgasloos en aangesloten
op stadsverwarming. De woningen leveren we naar verwachting
in het tweede kwartaal van 2023 op. Waarschijnlijk adverteren
we de woningen van 16 tot en met 23 november via Huiswaarts.
Aan deze planning ontlenen we geen rechten. Kijk altijd op
onze website voor de definitieve data.

Er komen 12 appartementen en 6 eengezinswoningen. De
woningen zijn aardgasloos en aangesloten op
stadsverwarming. Naar verwachting leveren we de woningen
begin 2023 op. Volgens de voorlopige planning adverteren we
de woningen van 31 augustus tot en met 14 september via
Huiswaarts. Aan deze planning worden geen rechten ontleend.
Hou onze website in de gaten voor de definitieve data.
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We reserveren een
paar plekken voor
de kinderen en
jongeren van onze
huurders

Kosten en vervoer
De eigen bijdrage voor de vakantie is € 5,00
en een paar euro zakgeld. Vervoer naar het
kampterrein en weer ophalen regelt u zelf.
KinderDorp, TienerWoud en JeugdCamping
zijn in Vierhouten. De JongerenHike start en
eindigt op station Amersfoort.

Zomerkampen Stichting VakantieKind

De zomervakantie start bijna! Veel kinderen kijken daar erg naar uit. Geen
school, zonder jas naar buiten, ijsjes eten, spelen, en … op vakantie! Terug in
de klas horen ze de grootste verhalen van verre vliegvakanties of een vakantie
in Nederland. Spannende avonturen op de camping of in een vakantiehuis.
Maar er is niet altijd geld om met het gezin op vakantie te gaan. Sommige van
onze huurders weten daar helaas alles van. Gelukkig bestaan er organisaties
zoals Stichting VakantieKind. Zij organiseren al ruim 25 jaar zomerkampen
zodat de kinderen én jongeren van deze gezinnen wel op vakantie kunnen
gaan!
Meer informatie over VakantieKind
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen:
KinderDorp – Slapen in houten huisjes, de hele dag buiten zijn, toffe
spellen spelen en de kookleiding zorgt voor lekker eten. ’s Avonds voor het
slapen gaan even douchen, nog even keten in je slaaphuisje. Op
KinderDorp is het altijd gezellig! - maximaal 28 kinderen van 7 tm 11 jaar en
12 begeleiders.
TienerWoud – Slapen in grote Safari-tenten, lekker rennen in het bos en
heerlijk met elkaar voetballen. Een keer de kookleiding helpen met het
koken van het avondeten en voor het naar bed gaan nog even genieten van
het kampvuur. Op TienerWoud gebeurt dat allemaal. - maximaal 25 tieners
van 11 tm 14 jaar en 8 begeleiders.
JeugdCamping – Heerlijk kamperen, per dag een paar activiteiten maar ook
genoeg tijd om te chillen en te kletsen met je kampgenoten. Wel even
nadenken wat je ’s avonds gaat koken, dat doe je op JeugdCamping
namelijk zelf! - maximaal 20 jongeren van 14 tm 16 jaar en 4 begeleiders.
JongerenHike – ben jij graag actief en ga je een uitdaging als 15 km
wandelen niet uit de weg? Houd je van avontuur, ’s ochtends niet weten
waar je ’s avonds je tent op zet? Dan is de JongerenHike iets voor jou! –
maximaal 16 jongeren van 14 tm 17 jaar en 4 begeleiders.
Iedere week wordt begeleid door, deels ervaren, vrijwilligers. Iedere begeleider
volgt voor de week een aantal trainingen, levert een VOG in en ondertekent het
vrijwilligerscontract. Met elkaar hebben we duidelijke afspraken hoe we
werken en wat we belangrijk vinden. VakantieKind heeft het Keurmerk
KinderVakanties. Dat zegt dat ze voldoen aan strenge eisen om deze
zomerkampen te mogen organiseren.
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Meer informatie en aanmelden
Meer informatie is te vinden
op www.vakantiekind.nl en aanmelden kan
via info@vakantiekind.nl. Vermeldt hierbij
dat u een huurder van Woonstede bent. Is
de eigen bijdrage, het zakgeld of vervoer
regelen een probleem? Laat dit bij de
aanmelding weten. Dan zoeken we naar een
oplossing!

Postadres
Postbus 191
6710 BD Ede
Tel (0318) 695 695
E-mail info@woonstede.nl
www.woonstede.nl

