
MIJANDE IS ALTIJD 
IN DE BUURT.

Snel en gemakkelijk.

Maart 2022

HUURDERSRAAD

Openingstijden Zie www.mijande.nl/contact

Bezoekadressen

Twenterand Tot 25 maart: Beukenhof 2

> Vanaf 28 maart: Oosteinde 193, Vriezenveen

Dinkelland Ootmarsumsestraat 4a, Denekamp

Ons kantoor in Denekamp is op afspraak geopend.

Postadres Postbus 232, 7670 AE Vriezenveen

Telefoonnummer 088 807 07 00

Website www.mijande.nl

E-mail mail@mijande.nl

U regelt uw woonzaken 24 uur per dag, 7 dagen per week

makkelijk en snel via www.mijnmijande.nl

www.huurdersraadmijandewonen.nl

info@huurdersraadmijandewonen.nl

www.mijande.nl

Voor het eerst sinds lange tijd maken we 
weer deze krantenpagina met nieuws 
van Mijande Wonen. Ik kijk er naar uit u 
regelmatig op de hoogte te houden van 
onze plannen: We hebben veel te vertellen! Bijvoorbeeld wat we samen 
kunnen doen als het betalen van uw rekeningen (bijna) niet meer lukt. 
En hoe wij en andere organisaties u daarbij kunnen helpen.

De stijgende energiekosten zorgen ervoor dat een energiezuinige woning 

steeds belangrijker wordt. Daarom gaan we per jaar meer woningen 

verduurzamen: gemiddeld 160 woningen per jaar. In 2022 en 2023 zelfs  

430 woningen in totaal. Het gaat dan vooral om het goed isoleren en 

ventileren van de woning. We isoleren de buitenkant, plaatsen HR++ glas  

en isoleren het dak of vervangen het. We willen graag alles in een keer 

meenemen, daarom houden we ook rekening met het moment waarop 

bijvoorbeeld de goten en kozijnen aan de beurt zijn om te vervangen.

We krijgen regelmatig vragen over wanneer woningen aan de beurt zijn voor 

verduurzaming en hoe we dat bepalen. We kijken bijvoorbeeld naar het 

huidige energielabel van de woningen en wanneer het onderhoud gepland 

staat. Woningen die bij elkaar liggen proberen we zoveel mogelijk tegelijk te 

doen om de overlast te beperken. Voor 2022 en 2023 weten we welke 

woningen we verduurzamen. Ook de huurders zijn op de hoogte. We weten 

het alleen voor de komende 2 jaar omdat door omstandigheden werkzaam

heden kunnen veranderen. Wij willen huurders niet teleurstellen, daarom 

plannen we alleen die werkzaamheden waarvan we zeker weten dat ze 

doorgaan.

We willen graag verstandig omgaan met de aarde. Bij de verbouwing van  

ons kantoor aan het Oosteinde hebben we daarom veel materialen opnieuw 

gebruikt. Vanaf 28 maart hebben we 1 bezoekadres in Twenterand:  

Oosteinde 193 in Vriezenveen en 1 bezoekadres in Dinkelland:  

Ootmarsumsestraat 4a in Denekamp.

Daarnaast rijden we sinds afgelopen jaar duurzamer. Een aantal van onze 

vakmannen en schilders rijdt inmiddels rond in een elektrische bus. 

Misschien heeft u ze al zien rondrijden. Binnenkort vindt u ook tips op onze 

website over hoe u zelf energie kunt besparen en uw energiekosten kunt 

verlagen. 

Ik wens u veel leesplezier. Heeft u vragen, tips of een leuk idee voor een 

onderwerp voor deze pagina? Ik hoor het graag! U kunt dit mailen naar 

communicatie@mijande.nl.

 

 

 

^ Melanie Maatman,  
directeur-bestuurder  

Mijande Wonen

Projecten

In 2022 en 2023 verduurzamen we in totaal zo’n 430 woningen in 
Vriezenveen, Vroomshoop, Westerhaar, Den Ham, Denekamp, 
Ootmarsum en Rossum. Bij het verduurzamen gaat het vooral om 
het goed isoleren van de woning. We isoleren de buitenkant, 
plaatsen HR++ glas en isoleren het dak of vervangen het. Ook 
saneren we het asbest in het dakbeschot als daar asbest zit. We 
willen graag alles in een keer meenemen, daarom houden we ook 
rekening met het moment waarop bijvoorbeeld de goten en 
kozijnen aan de beurt zijn om te vervangen. Op deze manier 
verduurzamen we zo veel mogelijk woningen op een logisch 
moment. We willen graag zoveel mogelijk woningen in korte tijd 
verduurzamen. Om dat ook te kunnen betalen, vragen we voor de 
verduurzaming een huurverhoging. De werkzaamheden zorgen 
ervoor dat het energieverbruik daalt. Daardoor dalen ook de 
energielasten voor huurders. Ons uitgangspunt is dat de 
huurverhoging niet hoger is dan de daling van de energielasten 
waardoor de huurder niet meer gaat betalen aan woonlasten.  
Onze energiecoaches adviseren huurders over hun duurzame  
woning en hoe zij energie kunnen besparen.

NASSAUSTRAAT IN VROOMSHOOP

Aan de Nassaustraat in Vroomshoop slopen we 8 duplexwoningen en bouwen 

we op dezelfde locatie 5 levensloopbestendige woningen, met wonen en 

slapen op de begane grond. De laatste huurder is vertrokken, waardoor  

de sloopwerkzaamheden binnenkort starten. Wanneer we precies starten 

hangt af van het moment van het afsluiten van de nutsvoorzieningen.

ROOKMELDERS
Een woningbrand, u moet er toch niet aan denken. Een brandveilig (t)huis 

begint met rookmelders. Uw veiligheid is belangrijk en rookmelders kunnen 

levens redden. In al onze woningen komen rookmelders. Energiewacht gaat 

dat voor ons doen. Huurders ontvangen vooraf een brief hierover van 

Energiewacht. Het plaatsen en vervangen van rookmelders is voor  

huurders gratis.  

ROOKMELDERS OP ELKE VERDIEPING VAN UW WONING

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht dat in iedere woning op elke woon

verdieping minimaal één goedwerkende en veilige rookmelder hangt.  

De beste plek voor de rookmelder is aan het plafond in de zogenaamde 

verkeers ruimtes. Denk hierbij aan de hal of de overloop.

Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. In Vriezenveen gaan 
we werken vanuit 1 kantoor, aan het Oosteinde 193. In oktober 
2021 begonnen we met de verbouwing hiervan. We willen graag 
verstandig omgaan met de aarde.  Bij de verbouwing van ons 
kantoor aan het Oosteinde gebruikten we daarom veel 
materialen opnieuw.  

Voor het aanleggen van de parkeerplaats gebruikten we de bestaande 

stenen. De latten uit een gymzaal komen op de wanden van onze kantine. 

Deuren uit gesloopte wanden komen op een andere plek in het kantoor  

weer terug. De bestaande verlichting vervangen we door ledverlichting uit 

het kantoor van een andere woningcorporatie. Zij hadden verlichting over.

Eind maart 2022 gaan we verhuizen. Huurders uit Twenterand ontvangen 

binnenkort een verhuisbericht van ons. Ons kantoor in Denekamp blijft voor 

huurders in Dinkelland gewoon open op afspraak. Onze openingstijden vindt  

u op www.mijande.nl/contact. Door in Vriezenveen vanuit 1 locatie te werken, 

verwachten we dat we u nog beter kunnen helpen. 

Verbouwing en 
verhuizing

mijnmijande.nl AFZ: Postbus 232 7670 AE  Vriezenveen

Welkom op ons 
nieuwe adres!

Oosteinde 193 in Vriezenveen
Nassaustraat Vroomshoop > 

JAARVERGADERING OP 12 EN 14 APRIL 2022.

De Huurdersraad Mijande Wonen organiseert nogmaals in vol vertrouwen een jaarvergadering voor alle huurders.  

Op dinsdag 12 april in CoCer in Rossum en op donderdag 14 april in restaurant Koebrugge in Vriezenveen. 

Inloop vanaf 19.00 uur en de jaarvergadering begint om 19.30 uur.

U kunt zich nu alvast opgeven voor deze jaarvergadering, het definitieve programma volgt nog.  

Meer informatie vindt u op www.huurdersraadmijandewonen.nl. U kunt zich aanmelden door te mailen naar: 

 info@huurdersraadmijandewonen.nl of te bellen met Mijande Wonen, telefoonnummer 088 807 07 00. 

De Huurdersraad adviseert Mijande Wonen gevraagd en ongevraagd. Wij zetten ons in voor de belangen van huurders van Mijande Wonen. Wanneer 

u huurder bent, bent u automatisch lid van de Huurdersraad. Als bestuur organiseren we ieder jaar een jaarvergadering om u te informeren over de 

activiteiten van het afgelopen jaar en wat we het komende jaar gaan doen. 

UITNODIGING VAN DE HUURDERSRAAD 
VOOR ALLE HUURDERS VAN MIJANDE WONEN 

H U U R D E R S R A A D

GEZOCHT

Lid Raad van Commissarissen

De Huurdersraad en de Raad van Commissarissen (RvC) van Mijande Wonen zoeken samen een nieuwe huurderscommissaris. Dit lid van de RvC heeft speciale 

aandacht voor de belangen van huurders. De Huurdersraad mag daarom een bindende voordracht doen voor dit lid. Dit betekent dat zij iemand voordragen die 

benoemd moet worden door de RvC. Verder is er geen verschil tussen commissarissen en huurderscommissarissen. Ze hebben dezelfde rechten en plichten, 

moeten aan dezelfde, algemene eisen voldoen. Adviesbureau Public Spirit helpt ons bij de invulling van deze vacature, die terug te vinden is op hun website en  

op www.mijande.nl. Daar leest u ook meer over wat de RvC van Mijande Wonen doet. Kort samengevat houden zij toezicht op de organisatie en de bestuurder  

en keuren ze de besluiten goed, die de bestuurder neemt over beleid en investeringen.

Nieuw voor huurders:
het onderhoudsabonnement
Een lekkende kraan? De deurbel stuk? Er gaat wel eens iets kapot 
aan of in uw woning. Daarom is regelmatig onderhoud belangrijk. 
Een deel van dat onderhoud doen wij standaard voor u. Voor 
andere reparaties bent u zelf verantwoordelijk.

Houdt u niet zo van klussen? Bent u er niet zo goed in? Of heeft u er geen tijd 

voor? Dan hebben wij nu de oplossing voor u:  het Onderhouds-
abonnement. Als u kiest voor het Onderhoudsabonnement betaalt u  

€ 3,99 per maand en voeren wij een deel van de reparaties, waar u zelf 

verantwoordelijk voor bent, voor u uit. Meer informatie over de voorwaarden 

en welke werkzaamheden onder het Onderhoudsabonnement vallen leest u in 

het OnderhoudsABC op www.mijande.nl/onderhoud.  

U kunt zich aanmelden via www.mijnmijande.nl of door een mail te sturen  

naar mail@mijande.nl of bellen met 088 807 07 00.

SCHULDDIENSTVERLENING VAN DE GEMEENTE DINKELLAND

Heeft u schulden? Dan kan de schulddienstverlening van de gemeente 

Dinkelland misschien wel helpen. Schuldhulpverlening is voor alle inwoners 

van Dinkelland vanaf 18 jaar en ouder, behalve voor zelfstandig ondernemers. 

Informatie vindt u op www.dinkelland.nl/aanvraagschuldhulpver lening of 

belt u naar 0541-85 41 00. Mailen kan ook naar:  

schulddienstverlening@noaberkracht.nl. 

Zelfstandig ondernemers kunnen voor advies en financiële ondersteuning 

terecht bij De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).  
www.rozgroep.nl

PROBLEMEN MET DE BETALING VAN UW HUUR?

Het kan ook voorkomen dat u moeite hebt om de huur van uw huurwoning 

te betalen. Neemt u dan contact op met de medewerkers van de huurincasso 

van Mijande Wonen. Zij helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing. 

Voor Dinkelland is dat Natascha Koenen. U belt Natascha via  

088 807 07 00.

Help, het lukt me financieel  
niet de eindjes aan elkaar  
te knopen!

Neem contact met ons op. Wij kijken graag  
met u mee naar oplossingen.

Er komen steeds meer mensen in financiële problemen. Bijna 20% 
van de huishoudens in Nederland heeft grote schulden. Ook in de 
gemeenten Dinkelland en Twenterand zijn er veel gezinnen die 
moeilijk rond kunnen komen. Financiële problemen hebben grote 
gevolgen. Ze brengen veel menselijk leed met zich mee. 

HULP VOOR IEDEREEN DIE ZICH MELDT

Er zijn verschillende organisaties in Dinkelland die u helpen met het omgaan 

met geld. Deskundige vrijwilligers kunnen u helpen bij uw thuisadministra

tie, zodat u weer overzicht krijgt en houdt op uw inkomsten en uitgaven.  

Bij schulden bieden zij informatie, advies en hulp. 

SCHAKEL IN DINKELLAND

Schakel helpt u bij het omgaan met geld. Bij schulden bieden zij informatie, 

advies en hulp. De hulp is vertrouwelijk en gratis. Informatie vindt u op 

www.schakeldinkelland.nl/geldzaken/ en u kunt bellen via 0541854401. 

Waarom bestaat Stichting BOOT? 

Een toenemend aantal mensen raakt in de 

financiële problemen. Bijna 20% van de 

huishoudens in Nederland heeft problematische 

schulden. Dit betekent dat er in de gemeente 

Twenterand zo’n 1500 tot 2000 gezinnen zijn  

die moeilijk rond kunnen komen. 

 

Financiële problemen hebben verstrekkende 

gevolgen en brengen veel menselijk leed  

met zich mee. Stichting BOOT hoopt een bijdrage  

te kunnen leveren aan het verminderen van  

deze problemen in de gemeente Twenterand.

Wat is een 

SchuldHulpMaatje?

Een SchuldHulpMaatje is de steun en 

toeverlaat voor mensen die financieel zijn 

vastgelopen of dat dreigen te raken. Hij/zij 

kan iemand helpen om nog op tijd het tij te 

keren bij dreigende schulden, ondersteuning 

geven tijdens een traject van schuldhulp 

en ook daarna nog helpen om de financiële 

huishouding op orde te houden. Het is een 

vrijwilliger die de cursus van landelijke 

vereniging SchuldHulpMaatje met goed  

gevolg heeft doorlopen.

Voor wie is er een 

SchuldHulpMaatje?

 

De SchuldHulpMaatjes van Stichting BOOT 

zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, 

ras, geloofskeuze of geslacht. Iedereen in de 

gemeente Twenterand die begeleiding wil 

hebben kan zich melden bij de coördinator. 

Alle aanvragen worden vertrouwelijk en 

kosteloos behandeld.
helpen jou het tij te keren,

kosteloos en discreet

SchuldHulpMaatjes

Veel gehoorde uitspraak van hulpvragers:  

“Had ik maar eerder aangeklopt  

en hulp gevraagd!”

Wat is Stichting BOOT?

 

De Stichting BOOT (Budget Op Orde in 

Twenterand) is werkzaam in de gemeente 

Twenterand en heeft vrijwilligers 

(SchuldHulpMaatjes) die mensen 

begeleiden die er moeite mee hebben 

hun financiën op orde te krijgen en ze  

te leren deze ook op orde te houden, 

zodat de kans op financiële problemen  

in de toekomst kleiner wordt.

De Stichting BOOT is lid van de lande-

lijke vereniging SchuldHulpMaatje.

NIEUWBOUW KAVELS DINKELLAND

Mijande Wonen kocht van de gemeente Dinkelland 4 kavels in het nieuwbouwplan 

Spikkert 3 in Weerselo en 7 kavels in het plan Brookhuis in Ootmarsum. Op deze kavels 

bouwen we rijwoningen waar wonen, slapen en baden op de begane grond komt.  Op  

de verdieping komen 2 slaapkamers. Deze woningen zijn zeker niet alleen voor ouderen 

bedoeld. Deze woningen krijgen de maximale sociale huurprijs. Het worden duurzame 

woningen met lage energielasten. Daardoor blijven de totale woonlasten beperkt. 

DE OALE BOUW IN WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK

Samen met de bewonerscommissie beoordeelden we de afgelopen tijd de plannen  

van 3 aannemers op 7 verschillende onderwerpen zoals de kwaliteit van de woningen  

en de communicatie met bewoners. Bij het beoordelen van de verschillende plannen 

bleek dat voor geen van deze plannen voldoende draagvlak was. Dit betekent dat we 

samen met de bewonerscommissie een aantal stappen in de aanbesteding met de  

3 aannemers overnieuw gaan doen. De afgelopen 2 jaar hebben we samen met de 

bewonerscommissie hard gewerkt aan een mooi plan voor de Oale Bouw. We zijn  

trots op dit gezamenlijke plan met 128 toekomstbestendige woningen. Dit plan gaat  

ook gewoon door, maar loopt wel iets vertraging op.

3⁹⁹per maand

 

‘Voor  
iedereen 
een thuis’


