
De coronamaatregelen hebben ook 
bij veel huurders het leven flink 
veranderd. Activiteiten en uitstapjes 
die niet meer doorgaan, bezoek dat 
niet meer komt, meer eenzaamheid. 
Al snel nadat alle maatregelen waren 
afgekondigd, ontstond binnen 
Baston Wonen de vraag: Wat kunnen 
wij in deze tijd (extra) voor onze 
huurders betekenen? Het bieden van 
een ‘luisterend oor’ werd het 
antwoord. Sindsdien belt een pool 
van medewerkers uit de gehele 

organisatie in de middaguren 
met huurders die daar 
behoefte aan hebben. 
Inmiddels zijn al tientallen 

telefoontjes gepleegd. 

Mooie en verdrietige verhalen
“Vooral in de eerste weken van de 
lockdown bleek de behoefte om 
iemand te spreken groot. Heel 
begrijpelijk”, vertelt initiatiefnemer 
Roos Godschalk. “Mensen waren 
bang en hadden allerlei vragen. 
Konden ze nog wel boodschappen 
doen? Komt er nu niemand meer op 
bezoek? Het telefoontje luchtte vaak 
echt op.” 
Verdrietige verhalen kwamen voorbij, 
maar ook mooie. Roos Godschalk: 
“Zoals huurders die sinds de 
coronatijd met de buurvrouw iedere 
dag een wandeling maken, dat zijn 
mooie initiatieven.” 

Lees verder aan de binnenzijde.

“Ik vind het verschrikkelijk dat ik nergens naartoe kan”, zegt mevrouw Bernasco. 

Ze houdt zich keurig aan alle maatregelen van de intelligente lockdown. En 

dat betekent vooral: thuisblijven. Ze was blij toen een medewerker van Baston 

Wonen contact opnam voor een praatje.

Een luisterend oor in coronatijd
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Baston Wonen geeft 
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Bij Baston Wonen zitten we niet 
stil. We proberen binnen wat verant
woord kan en mag, zoveel mogelijk 
door te gaan met ons werk. In sommi
ge gevallen ontstaat er zelfs ruimte 
om dingen naar voren te schuiven. 
Omdat we wel buiten aan de slag 
 kunnen, hebben we bijvoorbeeld 
al onze achterpaden en openbare 
 ruimten bekeken. In deze nieuwsbrief 
vertellen mijn collega’s daarover 
meer. Ook  hebben we versneld stap
pen gezet in het digitaliseren van een 
aantal diensten. Dat is soms handig, 
maar zal wat ons betreft nooit het 
menselijk contact vervangen. Zodra 
het verantwoord weer kan, ont
vangen wij u graag weer op kantoor. 
Natuurlijk zijn we ook telefonisch 
bereikbaar.

Afgelopen maart heb ik u een brief 
 geschreven. Daarop heb ik veel 
 positieve reacties ontvangen. Een 
aantal bewoners vond het wel zuur 
dat ik op de achterkant een huurver
hoging per 1 juli aankondigde. Bewo
ners vroegen ons: Waarom een huur
verhoging in deze coronatijd? Ik snap 
dat een huurverhoging nooit gewenst 

is. Mijn collega’s van huurincasso heb
ben een aantal huurders gesproken 
die door Corona (maar ook om an
dere redenen) hun huur niet kunnen 
betalen. Zij zijn zelden geholpen door 
het niet doorvoeren of uitstellen van 
de huurverhoging. Voor hen is meer 
nodig en dat is voor iedere individuele 
situatie anders. Met deze bewoners 
zoeken we naar passende  oplossingen 
om te voorkomen dat er grote be
talingsachterstanden ontstaan. 

In deze nieuwsbrief leest u ook over 
onze actie ‘luisterend oor’. Bij deze 
actie bellen medewerkers van Baston 
Wonen huurders voor een praatje. 
Zelf heb ik ook veel mooie gesprekken 
mogen voeren. Soms waren de ver
halen pijnlijk, omdat voor een aantal 
van u deze coronatijd heel eenzaam 
is. Andere gesprekken bleken juist 
nuttig, omdat ik hoorde hoe u het 
wonen bij Baston Wonen  ervaart. 
En soms waren de gesprekken heel 
bijzonder, omdat ik in gesprek raakte 
over de meest uiteenlopende en 
 interessante onderwerpen. Ik weet 
dat een groot aantal van u het waar
deerde dat wij belden, ik waardeer 

het ook dat u zo open met ons in 
gesprek ging.
Wat ik erg leuk vind, is dat een aantal 
huurders mij hebben uitgenodigd 
voor een koffiegesprek. Op de koffie 
komen, lukt nu nog niet vanwege de 
coronamaatregelen. Maar ik beloof 
dat we deze afspraken snel in
plannen, zodra dat weer kan. Soms 
 misschien wat verder in de tijd, maar 
ik kom zeker!

Ik wens iedereen een mooie zomer, 
een goede gezondheid. Laten we ook 
vooral oog en oor voor elkaar blijven 
houden.

Doorgaan en oog voor elkaar
Voor iedereen in de gemeente Zevenaar en ook van ver daarbuiten is het een rare 

tijd. Hoe we het ervaren, is voor iedereen anders. Toch denk ik dat bijna iedereen 

van ons wenst dat we zo snel mogelijk weer meer vrijheid van bewegen krijgen. 

 Voor
woord

Sandra van Zaal 
directeur-bestuurder  

Onze hartelijke dank gaat uit naar het 
begrip en geduld van onze huurders. 
Door de coronamaatregelen heeft 
Baston Wonen de dienstverlening 
(tijdelijk) aangepast. Daar waar de 
reparaties aan de binnenzijde van uw 
woning de afgelopen periode beperkt 
(alleen bij spoed) werden uitgevoerd 
pakken wij nu ál uw reparatie
verzoeken weer op. De vakmensen die 
bij u over de vloer komen nemen 

veiligheidsmaatregelen in acht en 
zorgen ervoor dat zij voldoende 
afstand houden. Dit vragen wij ook 
van u. Bij koorts of verkoudheid 
komen wij niet. Andere processen 
waaronder de verhuur van de wonin
gen hebben wij aangepast.
Een bezoek aan ons kantoor was en 
blijft voorlopig niet mogelijk.
We hebben deze keuze gemaakt 
omdat wij de richtlijnen van de RIVM 

volgen en voor de gezondheid van 
onze huurders, medewerkers en 
familieleden. Wij hebben van u tot op 
heden alle begrip en geduld ervaren. 
Dat doet ons heel goed om deze 
lastige periode met elkaar door te 
komen.

Mocht onze dienstverlening 
wijzigen dan vermelden wij dit 
op onze website www.baston.nl.

Hartelijk dank!



VERVOLG VOORZIJDE 
Een luisterend oor in coronatijd

Voor het raam
Ook mevrouw Bernasco werd 
gebeld. “Mijn dochter werkt in de 
zorg, dus zij zwaait nu voor het 
raam als ze naar haar werk gaat. De 
andere kinderen bellen vooral en 
de dagbesteding is gestopt. Ik kom 
nu nergens meer”, vertelt ze. “Ik 
vermaak me wel, heb leesvoer en 
puzzels gekregen. Met een paar 
buren heb ik nu wat extra contact, 
we bellen. Toch mag het voor mij 
snel voorbij zijn.” Eigenlijk heeft ze 
bijna nooit contact met Baston 
Wonen, maar het luisterend oor 
vond ze toch heel fijn. “We hadden 
hele verhalen. Over mijn verjaardag 
bijvoorbeeld, want 27 april ben ik 
90 jaar geworden. Alle kinderen en 
kleinkinderen stonden ineens voor 
het huis, de hele buurt was er en 
ook veel vrijwilligers van de 
dagbesteding. Er was muziek, er 
werd gezongen. De politie kwam 
nog even kijken, maar iedereen 
hield zich aan de 1,5 meter.”  

Ook contact?
Met het bieden van een luisterend 
oor gaat Baston Wonen door. 
Huurders kunnen zichzelf 
aanmelden of namen van mensen 
doorgeven waarvan zij denken dat 
die een telefoontje op prijs stellen. 

Aanmelden kan telefonisch 
via 0316  58 03 58 of per email 
via info@baston.nl.

Wij maken het u graag makkelijk. U kunt namelijk veel zaken regelen via het 
huurdersportaal ‘Mijn Baston Wonen’. Op een moment dat het u uitkomt.

Denk daarbij aan het indienen van 
een reparatieverzoek, het aanpassen 
van uw telefoonnummer of het 
betalen van uw huur via iDeal. Ook 
kunt u uw huur opzeggen of een 
melding doen van overlast. 

Waar vind ik het huurdersportaal?
Het huurdersportaal vindt u via 
onze website www.baston.nl. Via 
de knop ‘Mijn Baston Wonen’ rechts 
boven in uw beeld komt u in het 
huurdersportaal. Voor de meeste 
dingen die u wilt doen heeft u een 
inlog nodig. U kunt deze aanvragen 
via onze Klantenservice. 
Stuur hiervoor een mail aan 
info@baston.nl of neem telefonisch 
contact met ons op.

Vernieuwd
In april hebben wij ons huurders
portaal vernieuwd. Maakte u al 
gebruik van Mijn Baston Wonen? Dan 
verandert er voor u niet zoveel. Het 

inlogscherm en het overzichtscherm 
zien er wel heel anders uit. 

Reparatieverzoeken 
zonder inloggen
Echt nieuw is dat u reparatie
verzoeken kunt indienen zonder in te 
loggen. 

Het enige wat u nodig heeft is uw 
postcode en huisnummer. U kiest 
vervolgens aan de hand van plaatjes 
wat er aan de hand is in uw woning 
of in de gemeenschappelijke ruimte. 
Daarna kiest u een dag en tijdsblok 
waarin onze onderhoudsdienst bij u 
langs kan komen. Als uw mailadres 
bij ons bekend is, ontvangt u per mail 
een bevestiging van de gemaakte 
afspraken. 

Wilt u meer weten over ons 
 huurders portaal? Neemt u dan 
contact op met onze Klantenservice. 
Zij helpen u graag.

Tommy Boekhorst, medewerker 
Baston Wonen in contact 

met een huurder.

“Heel makkelijk”
“Laatst had ik een storing, die heb ik via het huurdersportaal aangemeld”, 
vertelt Inge. Ze is al jaren huurder bij Baston Wonen. “Natuurlijk had 
ik ook kunnen bellen, maar dan moet je toch rekening houden met de 
tijdstippen waarop dat kan. Nu kon ik zelf het moment bepalen. Ook werkt 
het heel gemakkelijk. Je vult in wat er aan de hand is en vervolgens belt 
iemand van Baston Wonen voor een afspraak. Of ik het huurdersportaal 
nu vaker ga gebruiken? Wie weet. Ik weet niet eens precies wat ik ermee 
kan. Maar als ik een volgende keer voor iets Baston Wonen nodig heb, 
kijk ik vast en zeker eerst in het portaal.” 

Huurdersportaal 
Mijn Baston Wonen

 Over
Baston
Wonen



Nieuws van de huurdersvereniging

Ongeveer zes keer per jaar hebben 
wij overleg met Sandra van Zaal, 
de directeurbestuurder van 
Baston Wonen. Ook spreken we 
de Raad van Commissarissen, 
samenwerkingspartners van 
Baston Wonen en collegahuurders
verenigingen. Daarnaast laten we 
ons informeren en nemen we deel 
aan bijeenkomsten en workshops. 

Prestatieafspraken
Als huurdersvereniging maken we 
ook afspraken met Baston Wonen 
en de gemeente over de prestaties 
die zij gaan leveren. Denk hierbij 
aan het bouwen van extra sociale 
huurwoningen, slaagkansen voor 

jongeren, maar ook verduurzaming 
van woningen en prettig (samen)
wonen. De prestatieafspraken staan 
op de website www.baston.nl. Type 
in de zoekbalk prestatieafspraken.

Algemene Ledenvergadering
Als huurdersvereniging leggen wij 
ook jaarlijks verantwoording af aan 
onze leden. Helaas kon de Algemene 

Ledenvergadering afgelopen 
april door de coronamatregelen 
niet doorgaan. De Algemene 
Ledenvergadering vindt nu op 
een later tijdstip plaats. De leden 
ontvangen daarvoor uiteraard een 
uitnodiging. 

Ook lid worden?
Het lidmaatschap van de 
huurdersvereniging is gratis. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.baston.nl (onder ‘Over ons’ / 
‘Huurdersvereniging’). Per email 
zijn wij ook goed bereikbaar: 
huurdersvereniging@baston.nl.

Samen werken aan betaalbaar en prettig wonen
 Duur
zaam

Inspraak bij en overleg over het wonen en de woonomgeving vinden wij als 
huurdersvereniging belangrijk. Waar gemeenten en woningcorporaties om de 
tafel zitten, mogen de huurders niet ontbreken. De huurder is immers degene 
die de (on)gemakken van zijn woning en woonomgeving ondervindt en kan 
hierover goed meepraten. Hoe wij meepraten? Dat vertellen wij u graag.

Maak van uw huis een thuis
Baston Wonen geeft bewoners graag 
de ruimte om van hun huurhuis een 
eigen thuis te maken. Bij ingrijpende 
veranderingen gelden enkele 
spelregels en voorwaarden. Op onze 
website leest u meer hierover: 
www.baston.nl/ik-huur/
mijn-woning-veranderen/.

Wat is een zelf aangebrachte 
verandering?
Een ingrijpende verbouwing of 
aanpassing in uw woning noemen we 
een Zelf Aangebrachte Verandering 
(ZAV). Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van een dakkapel, schuur of  
het aanbrengen van een extra muur. 
Hiervoor gelden enkele spelregels en 
voorwaarden. Het gaat dus niet om 

het schilderen van een muur of het 
aanbrengen van behang.

Waarom gelden er 
spelregels en voorwaarden?
Spelregels en voorwaarden zijn 
noodzakelijk omdat een Zelf 
Aangebrachte Verandering invloed 
kan hebben op de veiligheid, 
verhuurbaarheid of waarde van 
de woning. U kunt toestemming 
aanvragen voor een Zelf 
Aangebrachte Verandering via het 
aanvraagformulier op onze website.

Wanneer vraagt u toestemming?
Voordat u begint met het realiseren 
van de verandering vraagt u 
toestemming. Wij informeren u dan 

over de spelregels en voorwaarden en 
leggen gemaakte afspraken vast.

Wat doe ik met een verandering 
waarvoor ik geen toestemming heb 
aangevraagd?
Vraag hiervoor alsnog toestemming 
aan via onze website. Wij beoordelen 
de verandering op basis van de 
geldende spelregels en voorwaarden. 
Zo weet u waar u aan toe bent bij 
een verhuizing of bij planmatig 
onderhoud.

Van links naar rechts Freddy Berntssen, AnneMiek de Valk, Wil Ankersmit, Beddy Wierda en Pieter de Jong.



Om meer inzicht te krijgen in de 
woonwensen van jongeren en de 
manier van zoeken naar een woning, 
doen de woningcorporaties Baston 
Wonen, Plavei en Vryleve in mei en 
juni een onderzoek onder jongeren. 

Jongeren tot en met 27 jaar uit 
de gemeente Zevenaar, die in 
2019 minimaal één keer hebben 
gereageerd op een woning, worden 
gevraagd deel te nemen aan een 
online onderzoek. Plavei, Vryleve 
en Baston Wonen hopen dat het 
onderzoek waardevolle informatie 
oplevert over de woonbehoefte van 
jongeren uit de gemeente Zevenaar 
en de manier van zoeken. 

Het onderzoek is een onderdeel van 
de prestatieafspraken tussen de 
woningcorporatie, de gemeente en 
de huurdersverenigingen om meer 

aandacht te krijgen voor het verbete
ren van de slaagkansen voor jongere 
woningzoekenden. De resultaten van 
het onderzoek publiceren we in het 
najaar.

Inschrijven huurwoning
Ben jij of is uw zoon of dochter 
18 jaar geworden? Gefeliciteerd! 
Inschrijven voor een huurwoning is 
vanaf nu mogelijk. Dit kan op 

www.entree.nu. Je/uw zoon of 
 dochter wordt dan een  starter. 
Wacht niet met inschrijven, want 
voor een starter geldt de inschrijf
datum als meettijd voor een woning. 
Met andere woorden, hoe langer 
ingeschreven, hoe meer kans op een 
huurwoning. 
Inschrijven is geregeld binnen een 
paar minuten én inschrijven is gratis. 
Doen dus!

Hoe willen jongeren wonen?
 Over
Baston
Wonen

… de Prettig Wonen beurs “Baston 
Wonen 100” een groot succes was? 
De opkomst was geweldig, de felici
taties hebben we erg gewaardeerd en 
wat hebben we veel informatie van 
u mogen ontvangen! Zo kregen we 
vragen over parkeerplaatsen, te kleine 
fietsenstallingen, onderhoud van 
openbaar groen en ruimten en bijvoor
beeld de werking van installaties. Maar 
ook over de vervanging van keuken en 
badkamer, duurzaamheid, veiligheid 
en groot onderhoud aan woningen en 

bergingen. Al deze vragen hebben we 
opgepakt, soms ook met u en onze 
samenwerkingspartners. Want wist u 
dat Baston Wonen nauw samenwerkt 
met de gemeente en Caleidoz, onze 
welzijnsorganisatie? Met elkaar willen 
we nog heel lang voor betaalbare wo
ningen in een prettige leefomgeving 
zorgen.

… de huurtoeslag per huishouden 
afhankelijk is van de hoogte van het 
inkomen en dat de hoogte van de huur 
afhankelijk is van uw huishoudtype/ 
gezinssamenstelling? Via de website 
van de Belastingdienst (ga naar 
www.toeslagen.nl) kunt u een proef
berekening van de huurtoeslag maken. 
Zo komt u erachter of u in aanmerking 
komt voor (meer) toeslag. En wist u 
dat u voor 2020 nog steeds huurtoe
slag kunt aanvragen? Dit kan met 
terugwerkende kracht nog tot septem
ber 2021.

… onze telefonische bereikbaarheid 
gewijzigd is? U kunt uw vraag stellen 
door een email te sturen naar 
info@baston.nl. Of bel ons van maan
dag tot en met donderdag tussen 
08.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 
16.30 uur. Vrijdag zijn wij van 08.00 tot 
12.30 uur bereikbaar. Ons telefoonnum
mer is 0316  58 03 58. De medewerkers 
van de klantenservice helpen u graag.

... onze incassoconsulenten graag 
samen met u bekijken wat mogelijk 
is als u te maken krijgt met betalings
problemen? Want  betalingsproblemen 
kunnen iedereen overkomen. U raakt 
bijvoorbeeld uw baan kwijt of u 
belandt in een echtscheiding. Als het 
u overkomt, laat het ons dan altijd zo 
snel mogelijk weten. Onze incasso
consulenten kijken graag samen met 
u wat we kunnen doen. Soms blijkt 
bijvoorbeeld een betalingsregeling de 
oplossing.

 Wist
u dat



Baston Wonen
Mercurion 20
6903 PZ  Zevenaar

Postbus 54
6900 AB  Zevenaar

Openingstijden kantoor
Tijdelijk is ons kantoor i.v.m. coronamaatregelen 
gesloten en alleen op afspraak geopend. 

Telefonisch bereikbaar 
Tel: 0316 - 58 03 58
Maandag tot en met 
donderdag van 08.00 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 
16.30 uur. Vrijdag van 08.00 
tot 12.30 uur.

Online
E-mail: info@baston.nl
Internet: www.baston.nl
Twitter: @BastonZevenaar

De redactionele inhoud is met zorg samen gesteld. Ten aanzien van eventuele onjuistheden 

van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Hoe kunnen we onze woonomgeving leefbaar en veilig houden? Afgelopen 
periode hebben we alle wijken waarin Baston Wonen woningen heeft, 
aan een grondige inspectie onderworpen. ‘Wijkschouw’ noemen we dat. 

We keken hoe de achterpaden 
erbij liggen, of de verlichting het 
overal nog doet, hoe tuinen worden 
onderhouden en bijvoorbeeld 
of er geen fietsen en andere 
zaken (zoals oud papier) in 
gemeenschappelijke ruimtes van 
appartementencomplexen staan. 

Zichtbaar
Naast wijkopzichters Frans van de 
Beek en Boudy Helling keken ook veel 
bewoners met een kritisch oog mee. 
“Het aanhalen van contacten met de 
bewoners vinden wij belangrijk. We 
betrekken hen graag bij hun eigen 
leefomgeving”, vertelt het tweetal. 

En dat werd gewaardeerd. “Van veel 
huurders hoorden we dat zij het fijn 
vinden dat medewerkers van Baston 
Wonen zichtbaar zijn in de wijk.”

Aandacht
De wijkschouw leverde uiteraard 
ook de nodige aandachtspunten 
op. Van losliggende tegels in 
achterpaden (wat valgevaar oplevert) 
en overhangend groen tot bouwsels 
die zonder aanvraag in tuinen zijn 
geplaatst. Veel punten konden de 
wijkopzichters al direct oppakken. 
Andere vragen iets meer tijd, maar 
krijgen zeker ook aandacht. 

Samen 
Wijkopzichters Frans en Boudy 
benadrukken dat voor de bewoners 
zelf ook een taak ligt weggelegd. 
“Namelijk om de wildgroei en 
vervuiling aan te pakken. Dat 
kunnen bewoners ook samen doen. 
Bijvoorbeeld samen de achterpaden 
aanpakken, buren aanspreken 
en geen containers en afval in 

achterpaden plaatsen. Zo kunnen 
we met elkaar de leefbaarheid en 
veiligheid in onze wijken behouden. 
En liever nog: verbeteren.” 
Binnenkort dragen de 
buitendienstmedewerkers van 
Baston Wonen herkenbare jassen, 
zodat zij voor bewoners nog 
makkelijker aanspreekbaar zijn.

 Pro
jecten

Wijkschouw, kijkt u mee?

Uw vraag of idee!
Onze medewerkers van de 

klantenservice horen graag uw 

vragen en ideeën. Ook helpen zij u 

graag. Stel uw vraag per email (mail 

naar info@baston.nl) of bel ons via 

0316  58 03 58. Onze medewerkers 

zijn van maandag tot en met 

donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en 

van 13.30 tot 16.30 uur bereikbaar.

 

Wanneer de coronamaatregelen 
het toelaten, gaan Baston Wonen 
en de huurdersvereniging in 
samenwerking met de gemeente 
Zevenaar bij een (deel van een) wijk 
een wijkschouw doen. De nadruk 
ligt hierbij op de leefbaarheid en het 
met huurders in gesprek gaan over 
het wonen.




