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Het was een mooi jaar!
December 2017, alweer een jaar voorbij! 

Hét moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en 

uit te kijken naar wat komen gaat. Zelf kijk ik terug op een 

goed jaar. Een jaar waarin wij op verschillende manieren in 

contact kwamen met u, onze huurder. We leerden u steeds 

beter kennen. We luisterden naar u tijdens de luisterpanels, 

we vierden met een heel aantal huurders dat ze al 50 jaar of 

langer bij ons huren én we gingen bij ruim 80 huurders op 

de koffie om te horen wat zij van ons verwachten en waar 

wij nog meer kunnen bijdragen aan prettig wonen. Allemaal 

mooie momenten waarin we veel van u hebben geleerd. 

Bedankt daarvoor! Al deze informatie gebruiken wij om 

onze dienstverlening voor u nog beter te maken.  

Betaalbaar wonen is en blijft ons belangrijkste speerpunt. 

We realiseren dit door onder meer onze woningen nog 

energiezuiniger te maken. Hoe minder energie de woning 

verbruikt, hoe lager de woonlasten en hoe betaalbaarder 

het wonen wordt. In 2017 hebben we ruim 140 woningen 

veel energiezuiniger gemaakt. Voor de betreffende huurders 

betekent dit een forse besparing op hun energierekening. 

Maar misschien nog wel belangrijk is dat het wonen een 

stuk comfortabeler is geworden. In 2018, en de jaren 

daarna, gaan we hiermee verder. Voor 2018/2019 staan er 

ruim 400 woningen op de planning om energiezuiniger 

gemaakt te worden. Wij hebben de ambitie om in 2023 

gemiddeld energielabel B te realiseren voor onze woningen.

Dit voorjaar zijn we in Westerhaar-Vriezenveensewijk 

gestart met de voorbereidingen voor het toekomstgerichter 

maken van ons woningbezit. Samen met de bewoners 

en adviesbureau KAW gingen we aan de slag met een 

buurtontwikkelplan voor dit gebied. Om de bewoners bij 

de plannen te betrekken organiseerden we verschillende 

workshops en informatiebijeenkomsten en vormden we een 

klankbordgroep. De input uit deze bijeenkomsten nemen 

we mee in onze planvorming. Eind november bespraken we 

het planvoorstel met onze huurders. Het was een intensief 

traject. Mooi en goed om dit samen met de huurders te 

doen. Het komende jaar werken we deze plannen verder 

uit. Ook voor Vroomshoop zijn we met een wijkvisie 

bezig, samen met de bewoners. In 2018 maken we naar 

verwachting voor Vriezenveen, Denekamp en Weerselo 

samen met de bewoners verschillende wijkvisies. 

Met trots heb ik de resultaten van onze brancheorganisatie 

Aedes gelezen. Het is ons gelukt om de bedrijfslasten, de 

kosten van onze organisatie zelf, fors te laten dalen. Zonder 

dat dit ten koste is gegaan van onze dienstverlening. U bent 

zelfs nog tevredener dan vorig jaar en wij hebben ons werk 

efficiënter kunnen doen. Dit betekent dat we meer geld 

overhouden om onze doelen te bereiken: het verhogen van 

de woningkwaliteit en de huren betaalbaar houden. 

Ook gaan we met onze tijd mee. In 2018 bieden we onze 

dienstverlening steeds meer digitaal aan. U kunt onze 

kantoren altijd blijven bezoeken of bellen. Ook kunt u in 

2018 veel van uw woonzaken via internet regelen. Handig, 

want u bepaalt zelf wat u wilt regelen en op welk moment 

dit u het beste past.  

Kortom, 2018 wordt een jaar om naar uit te kijken. 

Zeker met de mooie resultaten van 2017 in ons achterhoofd!

Column van Peter Zuithof, directeur-bestuurder Mijande Wonen

Uit extern onderzoek blijkt: 
Huurders Mijande Wonen 
tevreden over dienstverlening en 
de bedrijfslasten dalen verder.

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen voor huurders 

betaalbaar blijven. Daarom zetten wij al jaren in op de 

betaalbaarheid van onze woningen. We realiseren dit door onder 

andere onze bedrijfslasten, de kosten van de organisatie, laag te 

houden. Door resultaatgericht en efficiënt te werken lukt het ons 

om de bedrijfslasten steeds verder omlaag te brengen. Per woning 

gingen de bedrijfslasten van €1233 in 2013 naar €1055 in 2014 naar 

€934 in 2015 naar €744 in 2016. 

Hierbij is het belangrijk dat u, onze huurder, tevreden bent én 

blijft. Wij van Mijande Wonen onderzoeken dit regelmatig zelf. 

Maar uit onderzoek van brancheorganisatie Aedes blijkt dit nu ook.

Let op: Het 
bankrekeningnummer 
van Mijande is 
gewijzigd!

Het nieuwe bankrekeningnummer van Mijande Wonen is: 

NL 84 BNGH 0285 1705 97.

Door de overstap naar een andere bank is ons rekeningnummer 

gewijzigd. Schrijft u uw huur maandelijks zélf handmatig aan ons 

over? Past u dan het rekeningnummer aan in uw administratie 

en maakt u de huur vanaf januari over op het nieuwe 

bankrekeningnummer. 

Heeft u een betalingsregeling met Mijande? Of is uw 

huurbetaling om welke reden dan ook gestorneerd? Zorgt u er 

dan ook voor dat u het bedrag (opnieuw) overmaakt naar het 

juiste rekeningnummer. 



Mijande Wonen draagt woningen Aadorp over 
aan Almelose woningcorporatie Beter Wonen

Op zoek naar een 
huurwoning? Denk aan 
uw inkomensverklaring 
van 2016!

Geen verklaring 2016? 
Geen woningtoewijzing.

•  Want wist u dat een goed 

geventileerde woning  eerder 

is opgewarmd dan een 

vochtige woning? Ventileer 

daarom goed. Dag en nacht!

•  Denkt u eraan de buitenkraan 

op tijd af te sluiten?

•  Als het vriest is het 

verstandig de radiatoren 

een stukje open te zetten. U 

voorkomt hiermee bevriezing 

van de leidingen.

•  Het is altijd handig een zakje 

strooizout op voorraad te 

hebben.

•  Met oud & nieuw is het 

verstandig zoveel mogelijk 

spullen die in uw voortuin 

staan binnen te zetten, uw 

brievenbus af te sluiten en 

de ramen dicht te doen. 

Hierdoor kan een verdwaalde 

vuurpijl niet uw woning 

binnendringen.

•  Laat dieven uw woning niet 

binnenkomen. Sluit altijd 

goed uw deuren af als u de 

woning verlaat en laat ’s 

avonds een lampje branden!

 WE WENSEN U 
EEN GEZELLIGE 
DECEMBERMAAND 
EN PROBLEEMLOZE 
WINTER TOE!

Een inkomensverklaring van 
2015 of ouder is niet meer 
bruikbaar. Zorg daarom dat wij 
zo snel mogelijk de verklaring 
van 2016 in ons bezit hebben 
zodat wij u zonder problemen 
een woning kunnen toewijzen. 

Meer informatie hierover vindt 
u op onze website:
www.mijande.nl

Op 1 december 2017 droeg Mijande Wonen 

al haar 106 woningen in Aadorp over aan 

woningcorporatie Beter Wonen uit Almelo. “We 

maken deze keuze omdat het grootste gedeelte 

van onze woningen in de gemeente Twenterand 

en Dinkelland staat. De woningen in Aadorp 

vallen buiten ons werkgebied. Beter Wonen is een 

woningcorporatie uit Almelo en kan daarom beter 

de belangen van huurders uit Aadorp behartigen’,” 

Aldus Peter Zuithof, directeur-bestuurder van 

Mijande Wonen.

WAT BETEKENT DIT VOOR
DE HUURDERS?
Beter Wonen is, net als Mijande  Wonen, een sociale 

verhuurder. Beter Wonen neemt de lopende huurcontracten 

dan ook ongewijzigd over. Wel veranderen er een aantal 

praktische zaken. De betreffende huurders zijn daarover in 

november, tijdens een informatiebijeenkomst in het Aahoes 

in Aadorp, geïnformeerd. 

WONINGTOEWIJZING AADORP
Beter Wonen wijst ook sinds 1 december 2017 de woningen 

uit Aadorp toe. Woningzoekenden zijn daarover door ons 

geïnformeerd. Heeft u hier vragen over? 

Stuurt u ons dan een mail: mail@mijande.nl.

De feestdagen staan weer voor de deur! Een leuke tijd vol gezelligheid. Ook 

gaan we een koude tijd tegemoet met vorst, gladheid en andere ongemakken. 

We geven u hieronder enkele nuttige tips die u door de wintertijd heen helpen. 

Het is december! De nieuwe 
woonkosten-
krant is uit!

Wilt u een exemplaar? 

Bel of mail ons. Dan 

sturen we u graag 

een exemplaar toe. 

De krant is ook af 

te halen op onze 

klantkantoren.

Telefoonnummer:
088 - 807 07 00

Mailadres:
mail@mijande.nl



Gewijzigde openingstijden 
rond de feestdagen
Tijdens de kerstdagen op maandag 25 en dinsdag 26 december en op 
nieuwjaarsdag maandag 1 januari, zijn onze kantoren gesloten. U vindt 
onze actuele openingstijden op www.mijande.nl.

Heeft u een dringende storing die niet kan 
wachten? Bel dan 088 807 07 00. 

Directie en medewerkers, Raad van Commissarissen en 
de Huurdersraad van Mijande Wonen wensen u prettige 
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Een storing aan uw centrale 

verwarming of een verstopping van 
uw riool?

Bel dan rechtstreeks met de betreffende bedrijven om een afspraak te 
maken. Voor klachten aan uw centrale verwarming belt u met de SGT:  
088 – 447 99 00. Voor verstoppingen van uw riool belt u met het RRS:  
0800 – 099 13 13. 

Noteert u de telefoonnummers. Dan heeft u deze altijd bij de hand. U 
vindt de telefoonnummers ook op onze website: 

WWW.MIJANDE.NL

Toekomstbestendig en duurzaam 
plan voor woningen Borggrevestraat/
Veenstraat en omgeving in Westerhaar-
Vriezenveensewijk 

Dit voorjaar startten wij in Westerhaar-Vriezenveensewijk met de voorbereidingen voor 

het verduurzamen en toekomstgerichter maken van onze woningen. Samen met de 

bewoners en adviesbureau KAW gingen we aan de slag met een buurtontwikkelplan 

voor dit gebied. Om de bewoners bij de plannen te betrekken organiseerden 

we verschillende workshops en informatiebijeenkomsten en vormden we een 

klankbordgroep. De input uit deze bijeenkomsten nemen we mee in onze planvorming. 

Dinsdag 28 en woensdag 29 november bespraken we de plannen met de bewoners.

De plannen leest u op www.mijande.nl

Voorstellen teams
Petra Wiefferink en Dianne Swennenhuis, team facilitair bij Mijande 
Wonen.

WANNEER KOMT ‘TEAM FACILITAIR’ IN ACTIE?
Het facilitaire team zorgt er binnen de kantoren voor dat alles op rolletjes loopt. Denk 

aan werkzaamheden als het (digitaal) verspreiden van de post, het bestellen van de 

nieuwe werkkleding en de auto’s voor de vaklieden en schilders. Ook bij het maken van 

folders en brieven voor onze huurders en het verzorgen van grote partijen post komen 

wij in actie. Ook ondersteunen we de afdeling communicatie en verrichten we hand- 

en spandiensten voor de ICT afdeling. Een heel breed takenpakket dus! 

WANNEER WORDEN JULLIE BLIJ VAN JE WERK?
Op onze afdeling is het bijna altijd druk. De werkzaamheden zijn afwisselend en we 

weten bijna nooit wat de dag gaat brengen. 

Dianne: “Begin dit jaar heb ik met de vaklieden en schilders nieuwe werkkleding 

uitgezocht. Als je dan hoort dat de kleding lekker zit en er mooi uitziet, dan geeft dat 

voldoening.”

Petra: “Volgend jaar zijn de auto’s van de wijkconsulenten aan vervanging toe. Het is 

leuk om hierover te onderhandelen met de dealer en tot een goede prijs te komen. Ook 

wordt de belettering van de auto’s vernieuwd. Wij zijn al erg enthousiast…. voor u blijft  

het nog even een verrassing’.”

WAT IS LASTIG BINNEN JE WERK?
De hectiek op onze afdeling is leuk, maar soms is het zo druk dat we keuzes moeten 

maken. Sommige collega’s moeten dan wat langer op onze hulp of ondersteuning 

wachten.

WAT IS DE GROOTSTE UITDAGING BINNEN JE WERK?
Wij zijn er vooral voor de ‘interne klant’, onze collega’s dus. Er verandert op dit 

moment veel in ‘corporatieland’. Werkzaamheden worden steeds vaker digitaal 

gedaan. Voor ons is het een uitdaging om de gegevens, dus ook die van u, op de juiste 

manier in ons computersysteem te krijgen. Onze collega’s hebben dan op elk moment 

de goede informatie tot hun beschikking. Dus geen gezoek meer in laden en ordners, 

maar met een paar muisklikken vinden wat  je nodig hebt.  

WWW.MIJANDE.NL

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
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 
0.800 - 16.30 uur en op vrijdag van 08.00-12.00 uur. De kantoren 
zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur.

Samen bouwen 
aan dorpskracht



Zoekt u een woning?
Belangrijke wijziging per 1 januari 
2018.

We willen de betaalbaarheid van onze huurwoningen verder verbeteren. 

Daarom passen we ons beleid per 1 januari aan. De belangrijkste 

veranderingen leest u hier.

GOEDKOOPSTE WONINGEN NAAR LAAGSTE INKOMENS
We gaan de goedkoopste woningen, met een huurprijs tot € 597,30, verhuren aan 

mensen met de laagste inkomens. Voorheen kwamen mensen met een hoger inkomen 

ook in aanmerking voor deze goedkope woningen.

MEER MOGELIJKHEDEN VOOR MIDDENINKOMENS
Daarnaast willen we meer ruimte bieden aan mensen met een middeninkomen. Een 

middeninkomen heeft u vanaf ongeveer € 37.000 per jaar. Huurwoningen met een 

prijs tussen € 650,- en € 710,68 waren voorheen alleen voor deze inkomensgroep 

beschikbaar als er verder geen gegadigden met een lager inkomen waren. 

HOE WEET U OP WELKE HUURPRIJS U PER 1 JANUARI 
KUNT REAGEREN?
Bij elke woningadvertentie staat beschreven voor wie deze beschikbaar is. Daarnaast 

leest u in het schema ‘Deze huurprijs past bij u in 2018’ welk inkomen bij welke 

huurprijs past. (zie schema’s)

Op onze website en Facebook pagina vindt u hier begin januari meer informatie over.

Eenpersoons huishouden

Tweepersoons huishouden Meerpersoons huishouden

Kijk voor meer informatie op: www.mijande.nl/passendtoewijzen
Aan deze infographic kunnen geen rechten ontleend worden.
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Inkomen 
tussen
€ 36.798
en € 41.056

Huurprijs
van € 597,30
tot € 650,00

Afwachten*

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Huurprijzen
tussen € 597,30

en € 650,00
worden verlaagd

naar € 597,30

Huurprijzen
tussen € 640,14

en € 650,00
worden verlaagd

naar € 640,14

Huurprijzen
tussen € 597,30

en € 650,00
worden verlaagd

naar € 597,30

is het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat

is het jaarinkomen van het huishouden
Inwonende kinderen tellen wel mee voor de huishoudsituatie,
maar niet voor het inkomen.

	 is	de	kale	huurprijs	per	maand van uw toekomstige woning.

*Afwachten wil zeggen: u kunt wel reageren en komt in
 aanmerking als er geen kandidaat is uit een lagere inkomensgroep.

Mijande Wonen past haar beleid om passend toe te wijzen per
1 januari 2018 aan. Zo willen we ervoor zorgen dat het huren van
een huurwoning uit ons aanbod voor iedereen betaalbaar is.
Wilt u weten welke woning u bij ons kunt huren? In dit overzicht
ziet u waarvoor u in aanmerking komt. U kunt altijd uw persoonlijke
situatie met ons bespreken.
Voor jongeren tot 23 jaar en senioren vanaf 60 jaar gebruiken we
een apart overzicht.

Inkomen 
tot en met
€ 22.375

Inkomen 
tot en met
€ 30.400

Inkomen 
tot en met
€ 30.400

Inkomen 
tussen
€ 36.798
en € 41.056

Inkomen 
tussen
€  36.798
en € 41.056

Inkomen 
tussen
€ 22.375
en € 36.798

Inkomen 
tussen
€ 30.400
en €  36.798

Huurprijs
tot

€ 650,00

Huurprijs
tot

€ 650,00

Huurprijs
tot

€ 650,00

Huurprijs
van € 597,30
tot € 650,00

Afwachten*

Huurprijs
van € 597,30
tot € 650,00

Afwachten*

Huurprijs
van € 597,30
tot € 710,68

Huurprijs
van € 597,30
tot € 710,68

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Huurprijs
van € 597,30
tot € 710,68

Inkomen 
tussen
€ 30.400
en € 36.798

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Afwachten*

Inkomen
hoger dan
€ 41.056

01-2018

Deze	huurprijs
past	bij	u	in	2018

is het aantal personen waaruit je huishouden bestaat

is het jaarinkomen van het huishouden
Inwonende kinderen tellen wel mee voor de huishoudsituatie,
maar niet voor het inkomen.

is	de	kale	huurprijs	per	maand van je toekomstige woning.

Mijande Wonen past haar beleid om passend toe te wijzen per 1 januari 2018 
aan. Zo willen we ervoor zorgen dat het huren van een huurwoning uit ons 
aanbod voor iedereen betaalbaar is.

Ben je jonger dan 23 jaar?
Dan ben je voor Mijande een ‘jongere’. Als je als jongere bovenaan de lijst met 
reacties staat en de huurprijs is niet hoger dan € 460,00, dan verlagen wij
de huurprijs naar € 417,34. 
Wij wijzen regelmatig woningen aan voor jongeren. Dit staat dan vermeld in 
de advertentie. Op deze manier houden we de huurprijs betaalbaar voor jou 
als jongere en zorgen we dat je recht op huurtoeslag hebt. Je mag ook reageren 
op woningen die niet zijn aangewezen voor de jongerengroep. Dan geldt de 
algemene tabel. We verlagen de huurprijs dan niet. En je hebt dan geen recht 
op huurtoeslag. Je kunt altijd je persoonlijke situatie met ons bespreken.

Eenpersoons huishouden

Huurprijzen
tussen € 417,34

en € 460,00
worden verlaagd

naar € 417,34

Inkomen 
tot en met
€ 22.375

Huurprijs
tot

€ 460,00

Tweepersoons huishouden

Huurprijzen
tussen € 417,34

en € 460,00
worden verlaagd

naar € 417,34

Inkomen 
tot en met
€ 30.400

Huurprijs
tot

€ 460,00

01-2018

Deze	huurprijs	past	bij
jongeren in 2018

Kijk voor meer informatie op: www.mijande.nl/passendtoewijzen
Aan deze infographic kunnen geen rechten ontleend worden.

Deze	huurprijs	past	bij
senioren in 2018 Eenpersoons huishouden

OF

Huurprijzen
tussen € 597,30

en € 710,68
worden verlaagd

naar € 597,30

Tweepersoons huishouden

OF

Inkomen 
tussen
€ 36.798
en € 41.056

Huurprijs
van € 597,30
tot € 650,00

Afwachten*

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Huurprijzen
tussen € 597,30

en € 710,68
worden verlaagd

naar € 597,30

is het aantal personen waaruit uw huishouden bestaat

is het jaarinkomen van het huishouden
Inwonende kinderen tellen wel mee voor de huishoudsituatie,
maar niet voor het inkomen.

	 is	de	kale	huurprijs	per	maand van uw toekomstige woning.

*Afwachten wil zeggen: u kunt wel reageren en komt in
 aanmerking als er geen kandidaat is uit een lagere inkomensgroep.

Mijande Wonen past haar beleid om passend toe te wijzen per 1 januari 2018 
aan. Zo willen we ervoor zorgen dat het huren van een huurwoning uit ons 
aanbod voor iedereen betaalbaar is.

Zoekt u een seniorenwoning?
Mijande heeft woningen aangewezen als ‘seniorenwoning’ die hier speciaal 
geschikt voor zijn. De woning is dan bijvoorbeeld traploos, voorzien van een 
lift of zelfs rollator toegankelijk. In de advertentie kunt u zien of het een
‘seniorenwoning’ betreft. Woningzoekenden van 60 jaar of ouder kunnen
bij Mijande met voorrang reageren op een seniorenwoning.

De meeste seniorenwoningen zijn relatief duur en hebben hoge service-
kosten. Dit komt omdat de meeste gebouwen vrij nieuw zijn en er veel extra 
voorzieningen zijn. Als u de AOW gerechtigde leeftijd heeft dan verlagen
wij de huurprijs naar € 597,30. Dit is wel afhankelijk van uw inkomen.
In dit overzicht leest u welke huurprijs het best bij u past. U kunt altijd uw 
persoonlijke situatie met ons bespreken.

Inkomen 
tot en met
€ 22.375

Inkomen 
tussen
€ 36.798
en € 41.056

Inkomen 
tussen
€ 22.375
en € 36.798

Huurprijs
tot

€ 710,68

Huurprijs
van € 597,30
tot € 650,00

Afwachten*

Huurprijs
van € 597,30
tot € 710,68

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Huurprijs
van € 650,00
tot € 710,68

Afwachten*

Inkomen 
tot en met
€ 30.400

Inkomen
hoger dan
€ 41.056

Huurprijs
tot

€ 710,68

Huurprijs
van € 597,30
tot € 710,68

Inkomen 
tussen
€ 30.400
en € 36.798
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Kijk voor meer informatie op: www.mijande.nl/passendtoewijzen
Aan deze infographic kunnen geen rechten ontleend worden.


