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“ Wij stellen 
aan u voor:”

Melanie Maatman

“Op naar 2019”
EEN KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Het jaar 2018 was voor ons een turbulent jaar. Mijande nam o.a. 

afscheid van haar bestuurder. Een uitgebreide terugblik vindt u op 

onze website. Samenvattend kunnen we zeggen dat het interne 

toezicht bij Mijande Wonen heeft gewerkt en het externe toezicht 

(Autoriteit woningcorporaties) hierbij aansluit. Wij zetten nu de 

benodigde stappen richting de toekomst.

Samen met onze belangrijkste samenwerkingspartners, zoals de beide 

gemeenten en de Huurdersraad, bouwden wij ook in 2018 verder aan 

prettig en betaalbaar wonen op het Twentse platteland. Afgelopen 

vrijdag ondertekenden wij met de beide gemeenten en de 

Huurdersraad de prestatieafspraken 2019. 

In 2018 realiseerden wij ook verschillende verduurzamings- en 

onderhoudsprojecten. Organiseerden we luisterpanels om onze 

dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze 

huurders. En deden we verschillende onderzoeken. O.a. hoe wij onze 

communicatie goed kunnen laten aansluiten op de behoefte van onze 

huurders en een onderzoek naar de woonwensen van starters op de 

woningmarkt. Resultaten hiervan leest u in de volgende Dorpskracht. 

In 2018 Introduceerden wij mijnmijande.nl. Een persoonlijke online 

omgeving waar huurders de meeste woonzaken snel, gemakkelijk  

en veilig kunnen regelen. Op ieder gewenst moment. Als u in 

december een online reparatieverzoek indient, maakt u kans op  

een verrassingspakket. Hoe u kans maakt, leest u op deze pagina. 

Kortom, 2018 was een jaar waarin veel is gebeurd. Wij zetten nu de 

benodigde stappen om te komen tot een toekomstbestendig Mijande. 

Een organisatie die samen met haar samenwerkingspartners en 

huurders blijft zorgen voor prettig en betaalbaar wonen op het 

Twentse platteland. Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst! Wij 

wensen u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

 

Melanie Maatman nieuwe  
directeur-bestuurder  
Mijande Wonen

Per 1 februari 2019 is Melanie Maatman onze nieuwe 

directeur-bestuurder. Zij volgt interim-bestuurder  

Peter Ruigrok op, die vanaf 4 juni 2018 de werkzaamheden  

van de voormalig bestuurder heeft overgenomen.

Melanie Maatman kiest bewust voor de overstap naar een 

woningcorporatie: “Mijn hart ligt bij de volkshuisvesting en 

ruimtelijke ordening. Na een aantal jaren in het domein van de 

sociale zekerheid, wil ik graag weer werken daar waar mijn hart  

ligt. En dat ik dat kan doen als bestuurder van een kleine, platte 

organisatie als Mijande, is een droom die uitkomt.” In de volgende 

Dorpskracht in het voorjaar van 2019 stelt Melanie Maatman zich 

uitgebreid aan u voor. 

WOONWENSEN JONGEREN

Mijande Wonen onderzoekt  
woonwensen van starters op  
de woningmarkt

Afgelopen zomer onderzocht jongerencommunicatiebureau Coen de 

woonwensen en verwachtingen van starters op de woningmarkt. Op 

straat en in het openbaar vervoer stelden zij een aantal vragen aan 

jongeren over hun woonwensen. Op 6 november organiseerden wij 

samen met bureau Coen een co-creatie met jongeren. Een co-creatie 

is een korte creatieve sessie van 1 tot 2 uur. 

Samen met zeven jongeren bespraken we hoe zij ons zien als 

woningcorporatie, wat ze van ons verwachten, wat ze van ons 

woningaanbod vinden en hoe wij kunnen aansluiten op de 

woonwensen van jongeren. Het resultaat: heel veel ideeën waar wij 

verder mee aan de slag kunnen. Bureau Coen verwerkt op dit 

moment de resultaten van de beide onderzoeken en komt in het 

voorjaar van 2019 met een voorstel. Wij houden u via onze website 

en de Dorpskracht op de hoogte.

 

NIEUWE INKOMENSGRENZEN 2019

Op zoek naar een huurwoning?
Belangrijke informatie per 
1 januari 2019

Elk jaar past de overheid de inkomensgrenzen  voor 

woningzoekenden aan. Deze inkomensgrenzen zorgen 

ervoor dat de hoogte van de huurprijs past bij uw inkomen. 

Op www.mijande.nl onder de kopjes ‘IK ZOEK’ en ‘PASSEND 

TOEWIJZEN’ leest u de nieuwe inkomensgrenzen en huurprijzen 

die gelden voor huurcontracten die in 2019 ingaan. Er is een 

speciaal overzicht voor jongeren tot 23 jaar en senioren. Die vindt 

u ook op onze website.

Vanaf 1 januari 2019 zijn alleen inkomensgegevens van 2017 

geldig. Met inkomensgegevens van 2016 kunt u vanaf 1 januari 

2019 niet meer reageren op een woning. Meer informatie leest  

u op onze website.

Tip: lees bij het woningaanbod goed de algemene  

informatie. Hier staat per woning vermeld voor welke  

inkomens deze beschikbaar is. 

 

Let op! Tijdens de feestdagen gelden er aangepaste 

openings tijden. De balie in Denekamp is de gehele kerstvakantie 

gesloten. Kijk voor de actuele openingstijden op www.mijande.nl

Heeft u rond de feestdagen een 
technische spoedklacht?

   Bij klachten over uw centrale verwar-
ming of mechanische ventilatie bel SGT:  
Telefoon 088 – 447 99 00. 24 uur per dag.

   Bij glasschades bel De Glaslijn: 
Telefoon 0800 – 020 50 50. 24 uur per dag.

   Bij rioolverstoppingen bel RRS: 
Telefoon 0800 – 099 13 13. 24 uur per dag.

   Bij andere dringende storingen: 
Heeft u een andere dringende storing die niet kan wachten?  

Bel 088 – 807 07 00.

   Wist u dat?  
Wist u dat u uw woonzaken ook op ieder gewenst moment 

met ons kunt regelen via mijnmijande.nl

PRIKBORD



de Huurdersraad van Mijande Wonen. Bovenste  
rij v.l.n.r.: Lida Kreiter, Marina Arbouw, Ellen Nijveld,  
Annie Hesselink. Onderste rij v.l.n.r.: Jan Smellink,  
Frans Benneker - penningmeester, Janneke Bosker - 
secretaris, Dick van der Linden - voorzitter

HUURDERSRAAD

Kantoor Denekamp

Ootmarsumsestraat 4a

7591 EP Denekamp

T 088 807 07 00

Kantoor Vriezenveen

Beukenhof 2

7671 BW Vriezeveen

T 088 807 07 00

Openingstijden

Balie (inloop) 
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.00 uur 

mijnmijande.nl 
24 uur per dag en 7 dagen per week

Telefonisch of op afspraak
Maandag t/m donderdag 8.00 -  16.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur

Om een afspraak te maken belt u 088 807 07 00.

www.huurdersraadmijandewonen.nl

stichtinghuurdersraadmijandewonen@outlook.com

Samen bouwen 
aan dorpskracht

www.mijande.nl

Prestatieafspraken 2019

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, 

woningcorporatie Mijande Wonen en de 

Huurdersraad van Mijande Wonen 

ondertekenen prestatieafspraken 2019

De gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, 

woningcorporatie Mijande Wonen en de 

huurdersorganisatie van Mijande Wonen werken 

intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen op 

het Twentse platteland. Om dit te realiseren maken partijen voor 

een periode van vier jaar prestatieafspraken met elkaar die 

jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten. In 2019 ligt 

Weer een ijskoude winter?

•   Een goed geventileerde woning is eerder opgewarmd dan een 

vochtige woning. Ventileer daarom uw woning 24 uur per dag. 

Ook in de winter.

•   Het is altijd handig een zakje strooizout op voorraad te hebben.

•   Denkt u er aan de buitenkraan op tijd af te sluiten en af te 

tappen? Dit geldt ook voor de kranen in niet goed geïsoleerde 

ruimtes, zoals in de berging, schuur of garage.

•   Zet de verwarming niet te laag (ook niet ‘s nachts). Zo 

voorkomt u dat de leidingen en radiatoren bevriezen.

•   Als het vriest is het verstandig de radiotoren een stukje open te 

zetten. Dit voorkomt bevriezing.

•   Is een waterleiding of radiator bevroren en niet gesprongen? 

Met een föhn kunt u de leiding of radiator opwarmen.

•   Is een leiding gesprongen of hebt u waterlekkage? Sluit de 

hoofdkraan en neem direct contact met ons op. Is de lekkage 

voor de watermeter? Belt u dan met Vitens (0800 – 0359).

WIJ WENSEN U EEN GEZELLIGE DECEMBER-
MAAND EN EEN PROBLEEMLOZE WINTER!

Herinnert u zich de koude wintermaand van januari nog? Nooit eerder hebben wij zo veel meldingen over bevroren leidingen 

gehad. Wist u dat u zelf verantwoordelijk bent voor het vorstvrij houden van de leidingen en radiotoren? Hieronder leest u 

tips om bevriezing van de leidingen te voorkomen en om de koude maanden zo goed en comfortabel mogelijk door te komen.

de nadruk op het ontwikkelen van de portefeuillestrategie door 

Mijande Wonen, de huisvesting van jongeren, doorstroom onder 

senioren, verduurzaming en op de afstemming rondom Wonen en 

Zorg. Meer informatie leest u op onze website.

Bericht van de Huurdersraad!
De Huurdersraad van Mijande Wonen is een belangrijke partner voor Mijande Wonen en bestaat uit huurders, 

potentiële huurders en andere betrokkenen. Wij behartigen de belangen van alle huurders van Mijande Wonen.  

Jaarlijks organiseren wij een jaarvergadering waarin we vertellen wat 

we als Huurdersraad voor u kunnen betekenen. Ook vertellen we u 

wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Wij zijn altijd benieuwd 

naar uw mening en wat er speelt in uw buurt. Tijdens deze 

vergadering gaan we hier graag met u over in gesprek. Zet alvast in 

uw agenda: de volgende vergadering vindt plaats op woensdagavond 

15 mei 2019!De locatie is echter nog niet bekend. Daarvoor sluiten we 

graag aan op de wensen van de huurders van Mijande Wonen. 

In 2018 organiseerden wij onze jaarvergadering wederom in 

Vriezenveen. Wij spraken zo’n 120 huurders, voornamelijk uit 

Knip onderstaande strook uit en stuur, voor 7 januari 2019, 

ingevuld op naar: Secretariaat Huurdersraad

p/a Irenestraat 16, 7596 KW Rossum.

Uw reactie per mail doorgeven kan via: huurdersraad@outlook.com 

 

Naam:  

Woonplaats:  

   Komt naar de jaarvergadering ongeacht waar deze georganiseerd wordt

   Komt naar de jaarvergadering als deze op een centrale plek wordt georganiseerd, b.v. in Vasse

   Komt alleen naar de jaarvergadering als deze in eigen gemeente wordt georganiseerd

   Onderwerpen die ik graag op de agenda zie:

 

 

 

Twenterand. We willen graag alle huurders van Mijande Wonen de 

mogelijkheid geven om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. Om 

een goede locatie te kiezen, kunt u een keuze maken op onderstaand 

formulier. Wilt u de informatie daarna aan ons doorgeven? 

Namens de Huurdersraad hartelijk dank voor uw reactie en we hopen u 

op 15 mei te mogen ontmoeten. Kunnen we in de tussentijd iets voor u 

betekenen? Mail ons via huurdersraad@outlook.com. 

In de maanden oktober en november 
hebben we al 20 huurders blij gemaakt .

U maakt ook in de maand december 
kans op een verrassingspakket!
Heeft u een reparatieverzoek voor Mijande? Geef deze dan door 

via mijnmijande.nl. Ook in december belonen we weer 10 

huurders met een verrassingspakket en een bloemenbon ter 

waarde van € 10! 

MEEDOEN IS EENVOUDIG:

•  Geef uw reparatieverzoek door via mijnmijande.nl.

•  Omschrijf uw reparatie zo goed mogelijk. 

•  Vul uw emailadres in bij de aanvullende info.

•  Voeg zo mogelijk een foto toe van het onderdeel dat kapot is. 

Winnaars van het verrassingspakket ontvangen van ons bericht. 

LET OP!
Tijdens de feestdagen 

hebben wij gewijzigde 

openingstijden. 

Kijk voor de actuele 

openingstijden op 

WWW.MIJANDE.NL

V.l.n.r. Dick van der Linden - voorzitter Huurdersraad, Peter Ruigrok - interim 
bestuurder Mijande wonen, Ben Blokhuis - wethouder gemeente Dinkelland, 
Bart-Jan Harmsen - wethouder gemeente Twenterand


