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Accent
Sité.
De aanspreekbare
verhuurder

Wonen in een
energiezuinige woning
LANGER ZELFSTANDIG
WONEN

OVERSTEGEN DENKT
MEE MET SITÉ

WONEN DOEN
WE SAMEN

Welkom

Extra aandacht
voor elkaar

In deze uitgave

“Veel mensen willen iets
doen voor een ander.
Dat vind ik echt geweldig.”

Wonen in een
duurzame woning
De verwarming, het gasloos koken en het ventileren; het werkt
allemaal net iets anders dan ze gewend waren. Jaap en Hennie
vertellen over het wonen in een van de zeer energiezuinige en
levensloopbestendige woning.

We blijven u helpen
Het contact met onze huurders blijven we belangrijk vinden.
We doen er alles aan om u ook in deze tijd zo goed mogelijk te
blijven helpen, op manieren die veilig en verantwoord zijn. Onze

13

Het jaar is bijna afgelopen. Een bizar jaar dat in
het teken stond van het coronavirus. Het raakt
ons allemaal en is lang niet makkelijk. Maar er
gaat gelukkig ook heel veel goed. Bij ons in
de buurt, tussen Sité en haar huurders, en ook
met onze organisatie.

medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en helpen u

Fijne gesprekken

Wie gaat u verrassen?

Enkele weken geleden was ik op bezoek in Drempt. In een

Door de overheid is onlangs de campagne ‘Aandacht voor elkaar’

bouwkeet midden in ons renovatie- en nieuwbouwproject sprak

gestart. Omdat aandacht hebben voor elkaar helpt, helemaal

ik, coronaproof, met enkele huurders uit de buurt. Het waren fijne

in deze tijd. Dat kan op veel manieren. Met een bezoekje, een

gesprekken. Zo vertelden huurders over ideeën om buren te helpen

telefoontje of met een kaartje. Achterin dit magazine hebben we

om hun nieuwe woning straks weer in te richten. En een andere

een aantal kerstkaarten opgenomen. Ik nodig iedereen uit deze

Overstegen
denkt mee
met Sité

huurder vertelde hoe zij naast haar eigen tuin ook een strookje

kaarten te gebruiken. Voor uw buurvrouw of buurman. Bij een

Bewoners van de Doetinchemse

groen van de gemeente onderhoudt. Het was bijzonder om deze

bekende, of juist bij iemand die u niet zo goed kent.

wijk Overstegen gaven via een

daarom graag per mail of telefonisch. We zien ook dat steeds meer
huurders diverse zaken online regelen. Dat kan heel makkelijk via
Mijn Site. Hoe dit werkt leest u op pagina 7. En heeft u een vraag
waarbij wij u niet digitaal of telefonisch kunnen helpen?

Langer zelfstandig wonen
We blijven het liefst zo lang mogelijk

zelfstandig wonen. Soms kunnen kleine

aanpassingen dan helpen. Bij onderhoud en
renovatieprojecten biedt Sité daarom oudere
huurders extra ondersteuning.

Dan bent u van harte welkom op ons kantoor.

Het bezoekje aan Drempt was in ‘De week van het huren’.

Ik wens u een fijne kerstperiode. Laten we er met elkaar het beste

verbeterd zouden willen zien aan hun

Een week waarin wij extra aandacht hadden voor onze huurders

van maken.

woning. De reacties zijn verwerkt in
een renovatieplan. In november zijn

en andere belangrijke relaties. Meer daarover is te lezen verderop
Els Birkenhäger

de eerste werkzaamheden gestart.

Directeur-bestuurder Sité Woondiensten

In dit magazine vindt u twee kerstkaarten die u kunt gebruiken
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Wonen doen we samen

In de Week van het Huren laten corporaties
in heel Nederland zien wat zij doen om u
zo prettig mogelijk te laten wonen. Ook Sité
deed mee, want wonen doen we samen.

Ook in dit nummer...
Goed verzekerd

06

24-7 zaken regelen
via Mijn Sité

07

Prettig
samen leven
met je buren

10

Thuis in de achterhoek

posteractie aan wat zij graag

positieve verhalen te horen.

in dit magazine.

8

4

om iemand een kerstgroet te sturen. Wie ontvangt uw kerstgroet?

12

14
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Hulp als de tuin je boven het hoofd groeit
Maatschappelijke organisaties doen belangrijk werk om de
Achterhoek mooi en leefbaar te houden. Dit mocht niet
onbelicht blijven in de Week van het Huren. Met de hulp van
Present Doetinchem klaarden medewerkers van Sité daarom
een tuinklus bij een van onze huurders. Binnen ‘Project Tuinen’
werken Sité en Present al jaren samen om bewoners te helpen
waarbij het tuinonderhoud boven het hoofd groeit.
Meer dan welkom waren de medewerkers van Sité in de tuin van
een bewoner in de Muziekbuurt. Haar tuin heeft veel onderhoud
nodig, maar hier is ze zelf fysiek niet toe in staat. Ook in haar

Meer activiteiten

kleine kennissenkring vindt ze niet de hulp die ze nodig heeft.

Naast de tuinklus hebben onze medewerkers in de Week van

Het liefste wil ze een onderhoudsvriendelijke tuin, maar dat kan

het Huren ook op andere manieren de banden aangehaald met

ze niet betalen. De hulp die ze nu heeft gekregen van de groep

huurders en andere belangrijke relaties. In verband met het

vrijwilligers vanuit Sité, kwam dus als geroepen. Nu haar tuin

coronavirus alleen digitaal of op kleine schaal.

winterklaar is gemaakt gaat de bewoner samen met Present op
zoek naar een structurelere oplossing voor het tuinonderhoud.

In gesprek met huurders in Drempt
In Drempt gingen Directeur-bestuurder Els Birkenhäger

Week van het Huren 2020

Wonen doen
we samen

“Sité maakt goed en betaalbaar wonen mogelijk in
de Achterhoek. Dit doen we niet alleen. Huurders,
onderhoudspartners, buurtcoaches, maatschappelijke
organisaties en collega-woningcorporaties; allemaal
dragen ze hier een steentje aan bij.”

Josefien Nahuis, projectcoördinator bij Present Doetinchem:

en Strategisch Manager Berny Gunsing in gesprek met

“We zien vaker dat wanneer omstandigheden zoals fysieke

huurders. Over de renovatie van 69 woningen in Drempt, over

problemen, weinig financiële middelen en een kleine

de 41 seniorenwoningen die vervangen worden voor 37

kennissenkring samenkomen, het onderhoud van de tuin er al snel

nieuwbouwwoningen in Drempt en over onze dienstverlening

bij in schiet.” Toen medewerkers van Sité voorstelden om tijdens

in het algemeen. Een huurder deelde de ideeën die ze heeft om

de Week van het Huren via Present een tuinklus te gaan doen,

de toekomstige bewoners van de nieuwbouw te helpen met het

is Nahuis voor hen op zoek gegaan naar een passende klus.

inrichten van hun woning. Een andere huurder vertelde over hoe

Present koppelt groepen vrijwilligers aan mensen die wel wat

ze behalve haar eigen tuin, ook een groenstrook van de gemeente

extra handen kunnen gebruiken.

bijhoudt en hoe dit buurtgenoten aanzet om te helpen. Daarnaast
kregen we ook tips over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om

Voor de aanpak van slecht onderhouden tuinen werken Sité

sneller te reageren op vragen van huurders. Kortom, een middag

en Present al sinds 2017 samen. Ze zoeken passende hulp voor

vol met inspirerende en leerzame gesprekken.

huurders die door omstandigheden zelf niet in staat zijn om
hun tuin bij te houden. Ze doen dit samen met de Stadskamer,

Open gesprekken over onze dienstverlening

Pauropus en buurtcoaches van de gemeente Doetinchem.

Medewerkers van Wijk- en woonadvies gingen in gesprek met

Waar groot eenmalig onderhoud nodig is, pakken vrijwilligers

huurders die de stap van beschermd wonen naar zelfstandig

van Present dit op of wordt Pauropus ingeschakeld.

wonen met begeleiding hebben gemaakt. Huurders deelden hun

Daarna wordt in overleg met de bewoner gezocht naar een

ervaringen met de dienstverlening van Sité. Wat gaat er goed?

structurele oplossing voor het tuinonderhoud.

Maar ook: wat kan beter? Met de inbreng van deze huurders
kunnen wij de begeleiding verbeteren.

Wonen doen we tenslotte samen! In de Week van het Huren laten corporaties in
heel Nederland zien wat zij doen om u zo prettig mogelijk te laten wonen. Ook wij
deden mee! We grepen de Week van het Huren aan om de banden aan te halen
met mensen die ons helpen om voor u goed en betaalbaar wonen mogelijk te
maken. Tijd voor een korte terugblik.

4 Sité Accent

“Een huurder deelde de
ideeën die ze heeft om de
toekomstige bewoners van de
nieuwbouw te helpen met het
inrichten van hun woning.”

Themabijeenkomst ProWonen
Naast gesprekken met huurders organiseerden we ook een online
themabijeenkomst over digitalisering met collega-corporatie
ProWonen. Doel van de bijeenkomst was om van elkaar te leren
als het gaat om digitalisering en om samen te onderzoeken wat
de kansen zijn voor onze organisaties op dit vlak.
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Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot gaat in of
aan uw woning. Dit meldt u ons zo snel mogelijk en in de
meeste gevallen komt er iemand langs voor inspectie en/of
herstel. Maar hoe zit dat nu als er schade is ontstaan aan uw
eigendommen zoals de vloer, gordijnen of meubels? Of de
schade die u zelf, uw huisdieren of uw bezoek veroorzaken?

De aansprakelijkheidsverzekering
Een aansprakelijkheidsverzekering is niet
verplicht, maar raden we u wel aan. Een
aansprakelijkheidsverzekering vergoedt
schade die u of uw gezinsleden
veroorzaken bij anderen. Bijvoorbeeld
als uw kind per ongeluk een raam
breekt bij de buren. Ook kan schade
aan het aanrechtblad veroorzaakt door
bijvoorbeeld een hete pan onder uw

Goed verzekerd!

aansprakelijkheidsverzekering vallen.
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Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
Zorg voor een goede
inboedelverzekering

Dit doen wij

De inboedelverzekering biedt

Als huurder hoeft u geen

dekking voor al uw spullen in huis,

opstalverzekering af te sluiten. Dit doen

zoals meubels, elektronica, witgoed

wij voor al onze woningen. Wij hebben

en kleding. Is er bijvoorbeeld bij een

ons verzekerd voor onvoorziene schade

lekkage van uw wasmachine schade

aan de woning als gevolg van onder

ontstaan aan uw laminaatvloer? Dan

andere brand, storm en blikseminslag.

kunt u uw inboedelverzekering hiervoor

Daarnaast hebben wij ons verzekerd

aanspreken. Eventuele lekkages van

als wij aansprakelijk worden gesteld.

uw woning, bijvoorbeeld van uw dak,
herstellen wij zo snel mogelijk voor u.

Wanneer u lid bent van het
Servicefonds, dan nemen wij u ook het

Het huurdersbelang

klein dagelijks onderhoud uit handen

Misschien heeft u zelf aanpassingen

waar u anders zelf verantwoordelijk

of verbeteringen in uw woning

voor bent. Als lid van het Glasfonds

aangebracht, of overgenomen van de

bent u (onder voorwaarden) verzekerd

vorige bewoners die u niet zomaar kunt

voor schade aan uw binnen- en

verwijderen. Bijvoorbeeld een carport

buitenramen.

of een uitbreiding van de keuken. Deze
veranderingen aan uw woning heeft u
zelf gefinancierd en zijn uw eigendom.
Deze zaken kunt u meeverzekeren op
het huurdersbelang genoemd.
bewoner van de huurwoning heeft
aangebracht en die u tegen betaling
hebt overgenomen, vallen onder
huurdersbelang.

Steeds meer huurders regelen hun zaken
met Sité online. Een huurbetaling regelen, een
afspraak maken of uw contactgegevens aanpassen? Het kan allemaal heel eenvoudig via
Mijn Sité. Al ongeveer 4.000 huurders hebben
inmiddels een account aangemaakt en maken
er regelmatig gebruik van. Doet u mee?

Mijn Sité
Op onze website heeft u een persoonlijke pagina in een
beveiligde omgeving. Deze heet: Mijn Sité. U logt eenvoudig
in met uw emailadres en wachtwoord. Via Mijn Sité kunt u
bijvoorbeeld uw woninginformatie en betalingen bekijken.
uw huur betalen via IDEAL.

Snel rechtstreeks een
reparatieverzoek melden

Aantal gebruikers neemt toe

Voor het inplannen van een reparatieverzoek kunt u

Het afgelopen jaar maakten huurders maar liefst ruim 13 duizend keer

direct terecht bij een van onze onderhoudspartners.

gebruik van Mijn Sité. Diverse huurders bezoeken de persoonlijke

Die zijn 24 uur per dag bereikbaar bij spoed. Buiten

pagina dus vaker per jaar. De laatste jaren zien we het gebruik van

kantoortijden, wordt u automatisch doorgeschakeld

Mijn Sité steeds stijgen. Veel huurders herkennen het gemak van

naar de meldkamer. Eerder dit jaar ontving u een

Mijn Sité, u regelt uw zaken wanneer het u uitkomt.

handige sticker in uw bus met alle telefoonnummers van

Ook kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen en eventueel

onze onderhoudspartners. Heeft u deze sticker niet meer?
Liever persoonlijk contact?

Stuur dan een mail met uw naam en adres naar

Uiteraard blijft het mogelijk om ons persoonlijk te spreken.

site@swd.nl. De telefoonnummers vindt u ook op

Ook in deze tijd met coronamaatregelen. U kunt ons tijdens

onze website.

kantooruren bellen via (0314) 37 20 00. Ons kantoor is open tussen

uw inboedelverzekering en worden
Ook verbeteringen die de vorige

Huurders van Sité steeds digitaler:
doet u mee?

9.00 en 13.00 uur. Wij vragen u alleen naar ons kantoor te komen,

U kunt uw reparatie ook melden op www.swd.nl. Met

wanneer wij u niet per mail of telefonisch helpen kunnen.

uw postcode en huisnummer kunt u direct een afspraak

Tip! Houd de afgesloten

inplannen. Op onze website vindt u ook alle informatie

verzekeringen eens tegen

over het doorgeven van een reparatie. Hier treft u

het licht. Zitten er dubbele

bovendien informatie over het glas- en servicefonds en in

bij en is het verzekerde

welke gevallen u iets voor de reparatie moet betalen.

bedrag hoog genoeg?

 Naar Mijn Sité
 Reparatieverzoek indienen
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Overal gelijkmatige warmte
“De warmte die ik nu ervaar van de vloerverwarming is ideaal”
vertelt Jaap. “Je hebt een veel gelijkmatigere warmte door de
hele woning heen”, vult Hennie aan. Jaap: “In ons oude huis in
Wehl hadden we altijd een koude vloer. Hierdoor voelde ook de
meubels koud aan. De vloerverwarming zorgt er hier juist voor
dat de meubels ook lekker op kamertemperatuur zijn. Dat geeft
veel comfort.”
Koken op inductie
Jaap staat graag en veel in de keuken. Tot nu toe was hij gewend
om op gas te koken. “Ik was eerst niet overtuigd van elektrisch
koken, dat geef ik eerlijk toe. Inmiddels kook ik al een tijdje op
inductie en ik moet zeggen: het is ideaal. Je merkt het direct
als je de kookplaat wat harder of zachter zet, net als met gas.
Ik ben nog steeds verrast hoe fijn het is.”
Ventileren zonder gezoem
Goede ventilatie is belangrijk. Helemaal bij een woning waarvan
de buitenkant heel goed is geïsoleerd. De woning is daarom
voorzien van mechanische ventilatie. Dit systeem zorgt voor
gezonde, schone lucht in huis. ”En het afzuigsysteem maakt
gelukkig vrijwel geen geluid”, vindt Jaap. “Ik hoop dat dit ook
zo blijft als het systeem ouder wordt. Dat zou super zijn.”
Blij met hun energiezuinige woning
Al met al zijn Jaap en Hennie erg blij met hun zeer energiezuinige
woning. Met name Jaap had dit niet verwacht: “Ik moet eerlijk
zeggen dat ik twijfels had over dat hele energiezuinige. Achteraf

Wonen in een
energiezuinige woning
De verwarming, het gasloos koken en het ventileren; het werkt allemaal net iets anders dan
ze gewend waren in hun oude woning. Sinds afgelopen zomer wonen Jaap en Hennie in

blijkt dat gelukkig onterecht”. Het stel is erg tevreden, maar zijn

“Ik moet eerlijk zeggen dat
ik twijfels had over dat hele
energiezuinige. Achteraf blijkt
dat gelukkig onterecht”.

nog wel nieuwsgierig naar het comfort van de woning in de
wintermaanden en hun energieverbruik. “Nu kunnen we daar
natuurlijk nog niets over zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg”,
besluit Hennie.

Klaar voor
de toekomst

!

CO2-neutraal in 2050
Met deze aanpak zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad
CO2-neutraal is in 2050. Daarmee bedoelen we: het CO2-verbruik
van onze woningen mag niet hoger zijn dan de natuur aan

We maken onze woningvoorraad klaar voor de toekomst.

CO2 kan opnemen. Dit doen we stap voor stap. We kiezen voor

een van de zeer energiezuinige en levensloopbestendige woningen aan de J.F. Kennedylaan

We bouwen nieuwe duurzame en energiezuinige

oplossingen die bewezen effectief zijn en waarvan de kosten in

woningen en verbeteren een groot aantal woningen via

verhouding staan tot wat het oplevert voor de huurder.

in Doetinchem. Eerst woonden zij in een van de gesloopte woningen aan de Hofstraat.

(groot) onderhoud en renovatie. Zo vernieuwen we de

Na een tussenperiode in Wehl kregen ze het aanbod van Sité om te verhuizen naar de

komende tien jaar ruim 3.000 bestaande woningen.

Gasloos bij keukenvervanging

Dit alles doen we in goed overleg met onze huurders en

Eén van de stappen in de richting van CO2-neutraal in 2050 is

nieuwbouw aan de J.F. Kennedylaan. Hoe bevalt hun nieuwe woning tot nu toe?

andere betrokkenen.

dat we bij keukenvervanging standaard een aansluiting voor
elektrisch koken maken.
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PRETTIG SAMEN
LEVEN MET JE
BUREN

Praat er samen over

aangeboden om een nieuwe schutting te plaatsen. De kosten

“Ga erover in gesprek met uw buren”, is het advies van Jolanda

zouden ze samen delen.”

de Zwart, wijkconsulent bij Sité. “En wacht daar niet te lang mee.
Een kleinigheidje kan zomaar uitgroeien tot een ruzie. En een
vriendelijk gesprek helpt meestal al. Vaak hebben de buren niet

Neem bij vragen contact op met Buurtbemiddeling Doetinchem,

eens door dat ze voor overlast zorgen.”

(0314)-373031, buurtbemiddeling@buurtplein.nl of kijk op
www.buurtplein.nl. Daar treft u ook een video over hoe

“Een vriendelijk gesprek helpt
meestal al. Vaak hebben
de buren niet eens door dat
ze voor overlast zorgen.”

buurtbemiddeling precies werkt.

Neem bij ernstige overlast contact op met Sité
“Is er sprake van ernstige overlast en komen buren er samen of
met hulp van Buurtbemiddeling niet uit? Dan kunnen huurders
contact opnemen met Sité, vertelt Jolanda. “Sité kan klachten in
behandeling nemen over bijvoorbeeld geluidsoverlast of
stankoverlast. Kan Sité de klacht niet behandelen, zoals

Schakel de hulp in van buurtbemiddeling
“Vindt u het lastig om zelf het gesprek met uw
buren aan te gaan of komt u er samen niet

bijvoorbeeld bij bedreiging of problemen in de openbare ruimte,
dan verwijzen we door naar de politie

uit? Dan kunt u contact opnemen met

dat huurders nauwkeurig kunnen

buurtbemiddeling“, vertelt Houkelien

aangeven waar zij last van hebben

Maatman. Houkelien is coördinator

en op welk tijdstip. “Een dagboekje

buurtbemiddeling in Doetinchem.

kan daarvoor handig zijn. Dat helpt

“Wij gaan dan bij beide buren langs

bij een gesprek en in het uiterste

om hun kant van het verhaal te horen.
Daarna nodigen we beide buren uit voor
een gezamenlijk gesprek.

of

de andere partijen.” Het is belangrijk

geval als we een juridisch traject in
gang willen zetten.
Maar gelukkig lukt het vaak om nog
samen een oplossing te vinden. We maken dan met beide

“Komt u er samen niet uit?
Neem dan contact op met
Buurtbemiddeling.”
Maar ook kunt u bij ons advies vragen over hoe u het beste zelf
met uw buren het gesprek aan kan gaan. Dat vinden bewoners
soms een beetje eng en dan geven wij handige tips. Zo belde
laatst een mevrouw. Ze vertelde dat de schutting tussen haar
tuin en die van de buren kapot was. De buren, een buitenlands

We hebben bijna allemaal buren. En we wonen vaak dicht bij elkaar. Sinds corona zijn we

gezin, woonden er al drie jaar maar mevrouw had ze nog nooit

meer thuis en horen en zien we elkaar nog meer dan in normale tijden. Soms komen daar

haar niet zouden kunnen verstaan. We hebben haar tips gegeven

mooie ontmoetingen van, maar het gaat ook wel eens minder goed. Wat kunnen we er

en wat bleek? Twee dagen later belde ze ons blij op om te

met elkaar aan doen om het samen wonen zo prettig mogelijk te maken?

De buurman kon inmiddels vrij goed Nederlands en had
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gesproken. Ze durfde niet aan te bellen, uit angst dat de buren

vertellen dat ze een leuk gesprek had gehad met haar buren.

buren afspraken. Of we schakelen hulp en begeleiding in van
bijvoorbeeld een buurtcoach of sociaal consulent.”

Tip

Kent u uw buren?
Maak kennis met uw buren. Als u weet wie er

naast u woont, knoopt u veel makkelijker een gesprekje aan.
Bijvoorbeeld in het geval van overlast, maar ook als de nood
aan de man is of als u om een praatje verlegen zit.
En woont u er al langer maar is het er nog niet van gekomen
om kennis te maken? Besef dan dat het nooit te laat is om
kennis te maken! Uw buren vinden het vast leuk als u aanbelt.
Of stuur een gezellig kaartje, bijvoorbeeld voor de feestdagen.
Kijk voor meer tips en adviezen ook eens op
www.problemenmetjeburen.nl
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De inkomensverklaring,
wel zo belangrijk

Langer zelfstandig wonen
Extra ondersteuning bij onderhoud
en renovatieprojecten

De woningcorporaties vinden het belangrijk dat de huurprijs van een woning passend is bij het inkomen van de
woningzoekende. Dit betekent dat uw verzamelinkomen
mede bepaalt op welke woningen u kunt reageren via
Thuis in de Achterhoek. Dit noemen we passend toewijzen.

Wat is het verzamelinkomen?

De inkomensverklaring aanvragen

Het verzamelinkomen is het inkomen van u én dat van een

Bij een aanbieding van een huurwoning vraagt de

eventuele medewoningzoekende bij elkaar opgeteld. Dit

woningcorporatie u de meest recente inkomensverklaring aan

inkomen toont u aan met de inkomensverklaring van de

te leveren. Het aanvragen van een inkomensverklaring kan

Belastingdienst. De woningcorporatie gebruikt dit vervolgens

telefonisch via de BelastingTelefoon op nummer 0800 – 0543.

om te berekenen of u in aanmerking komt voor de woning

U hebt daarvoor wel uw burgerservicenummer bij de hand

waarop u hebt gereageerd.

nodig. De verklaring ontvangt u binnen een week per post.

Indexeren
Op de inkomensverklaring staan meestal inkomensgegevens

U kunt uw inkomensverklaring ook online downloaden met
uw DigiD op www.belastingdienst.nl.

over een vorig jaar, of misschien zelfs nog iets ouder. Dat

Verzamel uw gegevens op tijd

‘oude’ inkomen wordt vermenigvuldigd naar een inkomen

Wanneer u de inkomensverklaring per post laat opsturen kan

voor dit jaar om op het inkomen te komen waarmee u

dit een week duren. Wacht daarom niet op een (voorlopige)

op het woningaanbod kunt reageren. Dit heet indexeren.

aanbieding om de documenten op te vragen. Wanneer

Dit indexeren hoeft u niet zelf te doen. Op de website van

u de juiste gegevens niet op tijd aanlevert, benadert de

Thuis in de Achterhoek vragen wij u naar het jaartal van

woningcorporatie de volgende kandidaat. Dat zou zonde zijn.

uw inkomensverklaring. Vervolgens wordt dit inkomen

• Inkomensgegevens over 2018 worden
vermenigvuldigd met 1,0613
• Inkomensgegevens over 2019 worden
vermenigvuldigd met 1,0268

12 Sité Accent

Jaarlijks verbetert en verduurzaamt Sité een groot aantal woningen
via groot onderhoud of renovatie. Tijdens deze projecten zijn we
intensief met bewoners in gesprek over hun woonwensen.
Oudere huurders die in hun woning willen blijven biedt Sité gratis
een ‘duurzaam thuis pakket’. Dit geldt ook voor huurders met een
fysieke beperking. Sité doet dat samen met Zlimthuis.
Pakket Duurzaam Thuis
Een tweede trapleuning, sociale alarmering, beugels in de
Het Basispakket Duurzaam Thuis bestaat uit oplossingen die helpen

geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens

Het indexeren werkt zo:

Advies bij onderhoud en renovatieprojecten

badkamer of op het toilet, drempelhulpen of buitenverlichting.

automatisch geïndexeerd naar het huidige jaar. Dit
wanneer u ingelogd bent.

We blijven het liefst zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Soms kunnen kleine
aanpassingen dan helpen. Bij onderhoud
en renovatieprojecten biedt Sité huurders
daarom het Duurzaam Thuis pakket aan.
Een pakket handige maatregelen voor
senioren en mensen met een fysieke
beperking. Kiest een huurder uit een
renovatieproject ervoor om te verhuizen?
Dan biedt Sité met de Seniorenregeling
persoonlijke advies en begeleiding.

De inkomensverklaring van 2018 kunt u
alleen nog in 2020 gebruiken. In 2021 gebruikt
u de inkomensverklaring van 2019 of 2020.
Oók met geen of een laag inkomen vraagt
u bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aan!

bij veilig en comfortabel wonen. Samen met de bewoners kijkt
een adviseur van Zlimthuis naar mogelijke slimme oplossingen en
hulpmiddelen.
De adviseur geeft de huurder tips en adviezen die het wonen

Seniorenregeling: persoonlijke advies en begeleiding
Willen oudere huurders uit een renovatieproject liever
verhuizen dan biedt Sité persoonlijk advies en begeleiding.
Een woonadviseur van Sité bespreekt met de huurder de
woonwens. Samen bekijken ze vervolgens de mogelijkheden.
Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de huurder verhuist naar een
levensloopbestendige woning, met het woon- en slaapkamer op
de begane grond.

Succesvolle woonoplossing
In 2018 kregen huurders van renovatiewoningen in Drempt als
proef een pakket woningaanpassingen aangeboden. Van de
15 huishoudens die ervoor in aanmerking kwamen, hebben
zes woningaanpassingen laten aanbrengen. Drie huishoudens
kozen voor de verhuisregeling. Na deze succesvolle pilot
heeft Sité besloten om dit pakket verder uit te breiden tot
het ‘duurzaam thuis pakket’ en deze aan te bieden bij alle
toekomstige onderhoud en renovatieprojecten. In 2020 is het
Pakket Duurzaam Thuis en de Seniorenregeling aangeboden aan
huurders uit projecten in de wijk Overstegen en de Papaverstraat
in Doetinchem.
Bezoek de belevingswoning voor meer informatie
De woning Ruyslaan 18 in Doetinchem is ingericht als
belevingswoning. Hier kunt u zien welke oplossingen er
beschikbaar zijn die het langer comfortabel en veilig thuis wonen
ondersteunen. De mogelijkheden zien en beleven, dat is de kracht
van de belevingswoning. Ook kunt u er terecht voor advies.

makkelijker maken. De meeste aanpassingen zijn voor deze
huurders gratis. Op andere geadviseerde verbeteringen, zoals
glow-in-the-dark-markeringen, postvangers en bewegingssensoren,
krijgen huurders 10 procent korting.

Via de website www.belevingswoningdoetinchem.nl treft u
meer informatie en contactgegevens.
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Aandacht voor elkaar

Kerstgroet
Steun elkaar, ouderen of misschien juist de

Bij wie valt uw kaartje op de mat?

jongeren uit uw buurt. Let een beetje op
elkaar. Zeker nu de dagen kort zijn, voelen
mensen zich sneller eenzaam. Juist in deze

Het coronavirus raakt ons
allemaal. In ons werk, onze vrije
tijd en het contact met familie en
vrienden. We worden allemaal
beperkt in ons doen en laten.

moeilijke periode is het belangrijk om

niet wanneer we weer zomaar kunnen

naar elkaar om te kijken. Kijk wat u in uw

gaan winkelen, uit eten kunnen gaan of

omgeving voor anderen kunt doen. Even

een verjaardag kunnen vieren met alle

een praatje maken, een boodschap doen

vrienden en familie. De overheid is daarom

of een kerstkaartje door de brievenbus.

de campagne ‘Aandacht voor elkaar

Laat anderen uit uw omgeving weten dat

gestart’ . Een campagne die we graag

u aan hen denkt. Een kleine moeite, met

ondersteunen.

grote betekenis voor de ontvanger.

Sité Woondiensten

Overstegen denkt mee met Sité

Het virus is hardnekkig en we weten

240 woningen in Overstegen straks klaar voor de toekomst
Op verschillende plekken in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst
werkt Sité hard om goed wonen mogelijk te maken, ook voor u! Voor nu,
maar ook voor in de toekomst. De plannen voor onze woningen bedenken
we niet alleen. We doen dit met hulp van bewoners zelf. Bijvoorbeeld in
de Doetinchemse wijk Overstegen. Waar we in coronatijd met een
posteractie toch ideeën en wensen konden ophalen bij bewoners.

Goed idee? Kom ermee!

Veel van de reacties bevestigen ons

en mechanische ventilatie. Door de

Wij vinden het belangrijk om te luisteren

vermoeden: betere isolatie is noodzakelijk

energiebesparende maatregelen gaan

naar uw woonwensen en -ideeën. U

om de woningen klaar te maken voor

de woningen straks van energielabel

woont tenslotte in de woning en weet

de toekomst. Maar de actie heeft ook

B/C naar A+. Hiermee neemt het woon-

goed wat prettig en minder prettig

tot nieuwe inzichten geleid.

comfort toe en is het voor huurders

is aan de woning. Maar hoe betrek je

Zo willen bewoners graag een kleiner

straks nog fijner wonen. Een mooie

bewoners in coronatijd bij de aanpak

badkamerraam. Ook dit gaan we realiseren.

verbetering waar we trots op zijn! In

van hun woning? In Overstegen hebben

november zijn de eerste werkzaamheden

we alle huurders in het plangebied

240 woningen renoveren en

gestart. De verwachting is dat halver-

posters gestuurd met de oproep:

Verduurzamen

wege 2022 het hele project klaar is.

Goed idee? Kom ermee! Op de posters

In de wijk Overstegen gaat Sité de

konden bewoners aangeven wat zij

komende twee jaar 240 woningen

graag verbeterd zouden willen zien

renoveren en verduurzamen. Naast extra

aan hun woning. Met deze aangepaste

isolatie krijgen de woningen nieuwe

werkwijze hebben we wensen en ideeën

kunststof kozijnen met isolatieglas

opgehaald van ruim 120 huurders.

van hoge kwaliteit, zonnepanelen
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Knip langs de stippelijn de kaarten uit:

Je mag me altijd bellen.
#aandachtvoorelkaar

inhoud

inhoud

Contactgegevens Sité
Huurders van Sité kunnen 24 uur per dag,
7 dagen per week online zaken regelen
via de persoonlijke pagina MijnSité.
Openingstijden balie
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
telefonisch en op afspraak

Bij wie valt uw
kaartje op de mat?
Knip de kaarten uit en laat mensen uit uw omgeving
weten dat u aan ze denkt.

Bezoekadres
Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem
(tegenover de Gruitpoort)
Correspondentieadres
Postbus 172
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 20 00
Online
 www.swd.nl
 site@swd.nl
 @SiteDoetinchem
 SiteWoondienstenDoetinchem

#aandachtvoorelkaar

Colofon
Sité Accent
Is een uitgave van Sité Woondiensten
en verschijnt twee keer per jaar.
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Hoe gaat het?
#aandachtvoorelkaar
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8.925
In Sité Accent leest u over belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van
wonen in de Achterhoek. Voor meer
informatie verwijzen wij vaak naar
onze website.
We horen ook graag wat er speelt in
de wijk, de buurt en bij de bewoners.
Bij Sité stellen wij u, als klant
centraal. Neem bij vragen of wensen
daarom gerust contact
met ons op.

