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SAMEN
Het WoonMagazine dat voor u ligt, is anders dan anders. 
Een speciale editie in een uitzonderlijke tijd. Een iets kortere 
editie ook dan u van ons gewend bent. Vooral om zo actueel 
mogelijk te kunnen zijn in de berichtgeving. 

Het coronavirus treft de hele wereld. Ook in Nederland onder-
vinden we hier de gevolgen van. Dat geldt niet alleen voor 
mensen die ziek worden, maar ook voor de mensen in hun 
directe omgeving. We hopen dan ook dat het goed gaat met u 
en uw familie en vrienden.

Ik houd het op deze plek kort, omdat ik u op de volgende 
pagina’s graag uitgebreider bijpraat over de laatste maanden. 
Hoe hebben we u kunnen helpen en waar konden wij verder 
aan bijdragen? Ook huurdersbelangenvereniging De Sleutel 
deelt op de middenpagina’s hun nieuws over de afgelopen 
periode. 

Het thema van deze editie hebben we zorgvuldig gekozen. 
We geloven in samenwerking. Dit komt tot uiting in alles wat 
we doen. Ook in deze tijd van corona is het belangrijk dat we 
samen de uitdagingen aangaan. Met elkaar én voor elkaar. 

Ik wens u veilige, gezonde en zonnige zomermaanden toe.

Hartelijke groet,

Krista Walter 
Directeur - Bestuurder

Middenpagina’s
De Sleutel 
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> Belangrijke 
  en handige 
   telefoonnummers
  voor u
Wij hebben dagelijks veel contact 
met onze klanten. Daarbij merken 
we soms dat huurders meer nodig 
hebben, buiten onze diensten om. 
We geven dan tips over andere 
initiatieven in de stad die mensen 
verder kunnen helpen. Zoals u 
hieronder ziet, zijn die initiatieven 
heel divers. 

ANBO
Minder sociale contacten door het 
coronavirus? ANBO-medewerkers 
(Ouderenbond) zitten klaar voor 
een praatje.
Telefoon: 0348 - 46 66 66
Website: www.anbo.nl

Apeldoorn Pakt Aan
Voor het vragen en aanbieden van 
coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan 
een speciale pagina gemaakt: 
www.apeldoornpaktaan.nl/coronahulp. 

One Apeldoorn 
(diaconaal meldpunt/hulplijn)
Deze hulplijn is een initiatief van de 
kerken in Apeldoorn. Heeft u een 
luisterend oor nodig? Bel gerust!
Telefoon: 055 - 301 05 48     
Website: www.one-apeldoorn.nl

De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor.
Telefoon 0900 - 0767
Website: www.deluisterlijn.nl

Verder nog handig
Op de website van de gemeente 
Apeldoorn staat een speciale pagina 
voor coronahulp:
www.apeldoorn.nl/coronahulp.
Naast een overzicht van alle 
organisaties en verenigingen die 
hulp bieden, vindt u hier ook corona-
informatie voor anderstaligen.

De coronacrisis in Nederland is het gevolg van de 
coronapandemie. Op 27 februari werd in Brabant de 
eerste besmetting vastgesteld. Hierna kwamen er snel 
besmettingen bij en volgden de ontwikkelingen elkaar 
in rap tempo op. De uitbraak leidde tot voor Nederland 
ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke 
verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. 
Krista Walter: “Bij De Goede Woning waren we snel 
doordrongen van de ernst van de situatie. We hebben 
dan ook meteen geschakeld. De gezondheid van de 
mensen en de richtlijnen van het RIVM waren hierbij de 
belangrijkste uitgangspunten. Tegelijkertijd wil je het ook 
zo goed mogelijk blijven doen in je dienstverlening en 
waar mogelijk de helpende hand bieden, eventueel 
samen met andere partners in de stad.”  

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
“Nou, allereerst is er natuurlijk de schrik van wat er 
allemaal gebeurt. En bezorgdheid over de gezondheid én 
veiligheid voor iedereen. Ik volgde het nieuws continu. Het 
is verschrikkelijk om te horen hoe ziek mensen zijn en zelfs 
overlijden aan de gevolgen van het virus. Dat doet veel met 
mij, maar ook met de collega’s. We werken met mensen, 
waarvan een deel ook extra kwetsbaar is. Dat geeft soms 
een gevoel van onmacht, maar wakkert tegelijkertijd ook een 
gezonde strijdlust aan. Wat kunnen wij juist nu betekenen? 
Wat ligt er binnen onze mogelijkheden?” 

Wat betekende dit in de praktijk?
“We zijn vanaf het begin af aan uitgegaan van ‘better 
safe, than sorry’. De veiligheid van onze huurders, 
samenwerkingspartners en medewerkers stond - en staat -
hierbij centraal. Daarnaast wilden we zorgen dat we onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst konden blijven. Dus 
welke werkzaamheden kunnen doorgaan en onder welke 
voorwaarden? We hebben snel georganiseerd dat alle collega’s 
vanuit huis hun werkzaamheden konden voortzetten en bleven 
gewoon bereikbaar voor onze klanten. Het kantoor was tot 
2 juni gesloten voor bezoekers, maar spoedreparaties en de 
verhuur van woningen gingen wel door. Natuurlijk anders dan 
voorheen. Ook hier waren de RIVM-richtlijnen leidend. Op die 
manier konden de werkzaamheden aan de buitenkant van de 
woningen en nieuwbouw ook doorgaan. En hebben we flink wat 
meters kunnen maken in ons project Westenenkerpark.”   

En wat hebben jullie nog meer kunnen doen?
“Samen met de andere corporaties in de Stedendriehoek 
hebben we besloten de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli met 
drie maanden uit te stellen. We zijn ons ervan bewust dat de 
coronacrisis voor veel mensen ook financiële gevolgen heeft. 
Kunnen zij om deze reden hun huur niet (ineens) betalen, 
dan vragen we hen nadrukkelijk contact met ons op te nemen 
en samen naar de mogelijkheden te kijken (bijvoorbeeld het 
afsluiten van een betalingsregeling). Sowieso vinden er geen 
huisuitzettingen plaats als deze het gevolg zijn van financiële 
problemen door deze crisis. Verder juichen we de vele mooie 
maatschappelijke initiatieven die in Apeldoorn zijn ontstaan van 
harte toe. We wijzen huurders hier dan ook op en verwijzen ze 
door naar de verschillende maatschappelijke (hulp)instanties. 
Ook in dit magazine hebben we daar weer aandacht voor.
Veel collega’s boden bewoners een extra luisterend oor.” 

www.degoedewoning.nl/
over-ons/missie

Bekijk het ondernemingsplan 
op onze site:

Het uitstellen van de jaarlijkse huurverhoging was landelijk 
gezien een bijzonder gebaar. Waarom deze actie?
“Toen in maart de coronacrisis uitbrak, was het volstrekt onduidelijk welke toekomst 
er voor ons lag en welke gevolgen de crisis zou hebben voor onze huurders. 
Daarom besloten de Woonkeus-woningcorporaties met elkaar pas op de plaats te 
maken en de gebruikelijke huuraanpassing per 1 juli uit te stellen tot 1 oktober. Als 
corporatie willen we onze huurders nou eenmaal zo goed mogelijk helpen in deze 
moeilijke periode. We snappen dat we met het uitstellen van de huurverhoging 
niet alle financiële problemen kunnen oplossen, maar hopen zo wel een bijdrage 
te kunnen leveren. In totaal hebben we dit in de Stedendriehoek voor zo’n 40.000 
huishoudens kunnen doen.” 

Hoe gaat het nu?
“We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en passen hier onze dienst-
verlening telkens op aan. Zo is het vanaf half mei weer mogelijk om, contactloos, 
reparatieverzoeken uit te voeren en is het kantoor vanaf juni weer open onder 
voorwaarden. Op onze website is alle actuele informatie terug te vinden. We raden 
mensen dan ook aan altijd even de website na te lezen voor actuele ontwikkelingen. 
Omstandigheden kunnen weer veranderen en ook wij zullen daar flexibel mee om 
blijven gaan. Wel heb ik, gezien het begrip en geduld van onze huurders én de 
flexibiliteit van onze medewerkers, alle vertrouwen in de toekomst. Ook al weten we 

niet precies hoe die eruit zal zien.”    

2020 is ook het startjaar van het nieuwe ondernemingsplan 
van De Goede Woning. Dit gaat juist over de toekomst. 
Heeft de coronacrisis hier nog invloed op?
“Klopt, vorig jaar hebben we ons nieuwe ondernemingsplan voor de komende vijf 
jaar gemaakt, met als thema ‘Samen Buurten’. Dit nieuwe plan is tot stand gekomen 
in overleg met De Sleutel, medewerkers en onze Raad van Commissarissen. 
Maar ook na gesprekken met verschillende partijen met wie wij in Apeldoorn 
samenwerken, andere corporaties, de gemeente en welzijnsorganisaties. 

We zien dat er een hoop te doen is in onze wijken en buurten. Daar verandert 
de coronacrisis niet zoveel aan. Zo willen we de woningen duurzamer maken, 
en daarmee tegelijk de woonlasten verlagen. We willen bestaande woningen 
onderhouden en nieuwe woningen bouwen. 
En we willen ervoor zorgen, 
samen met onze huurders, dat zij
prettig kunnen wonen in hun woning 
en woonomgeving. Daar werken we 
elke dag met veel plezier aan!” 

De veiligheid van onze huurders, 
samenwerkingspartners en 
medewerkers staat voorop.

Wat kunnen wij juist 
nu betekenen?



Redactie
Het Dagelijks Bestuur
HBV De Sleutel

VIND ONS OP 
www.desleutel-apd.nl

Zoekt u contact met ons, doe dat dan bij 
voorkeur per e-mail. 
Ons e-mail adres is:  hbvsltl@planet.nl.
In de regel heeft u binnen 1 dag een reactie.

Telefonisch benaderen is ook mogelijk maar dan kan een 
reactie wat langer duren. 
Bel 055 521 4510 en spreek in: 
• uw naam
• telefoonnummer 
• en eventuele bijzonderheden over uw bereikbaarheid.

Schrijven kan ook naar: 
HBV De Sleutel
Gemzenstraat 2A
7315 EM Apeldoorn

COLOFON 
Sleutelwoord is een uitgave
van HBV De Sleutel en verschijnt
drie keer per jaar als katern in dit
WoonMagazine.

Sta je toch even raar te kijken als het water via het plafond 
op de vloerbedekking drupt en de met water doordrenkte 
en daardoor te zwaar geworden plafondplaten in kleine 
stukjes op de grond liggen.

Er was dus lekkage in ons kantoor aan de Gemzenstraat. 
Hoe kan dat? Wij denken dat het alles te maken had met 
de werkzaamheden aan de flat die grenst aan ons kantoor. 
Met het plaatsen van de daarvoor benodigde steigers was 
de dakbedekking beschadigd.  De overvloedige regenval 
in februari deed - in combinatie met de zwaartekracht - de 
rest. Net als alle andere huurders hebben we de klacht 
gemeld bij De Goede Woning. 

Toen de schade aan het dak was hersteld, moesten 
binnen de plafondplaten nog vervangen worden. 
Inmiddels was Nederland in de ban van het coronavirus 
en regelde Jos Penders (coördinator facilitaire dienst van 
De Goede Woning) dat de aannemer daar aan het werk 
kon. En dat niet alleen; hij heeft er ook voor gezorgd dat 
de tl-verlichting in het kantoor werd vervangen door 
Ledverlichting. Johan Cruijff leerde ons ooit: “elk nadeel 
heb zijn voordeel”. Dankzij de lekkage is De Sleutel nu een 
stukje duurzamer. Jos bedankt voor je hulp!

Lekkage in kantoor

Sleutelwoord
1. HUURDERS BELANGEN VERENIGING
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Corona perikelen
We hebben onze BC’s gevraagd om iets te schrijven hoe zij de 
gevolgen van het coronavirus ondergaan. Sieny Kalksma van de 
BC Mandala reageerde:

Op de gangen is het erg rustig, kinderen brengen wel boodschappen, 
anderen nemen van de SRV man, die haalt het boodschappen lijstje op 
en brengt de boodschappen tot de voordeur.

Er wordt veel gegeten van de keuken van de Arendsburght, een vaste 
meneer brengt de maaltijden tot de voordeur (op een krukje).

Op 31 maart verzorgde een bandje een optreden op de parkeerplaats van 
Mandala, was heel gezellig, de zon scheen, veel mensen waren even naar 
buiten gekomen, op afstand! De overige bewoners keken uit het raam!

De tekst die in de liften 
hangen, verder is het hier erg 

rustig, paar bewoners zitten op 
afstand van elkaar buiten, paar 

ook in de grote hal.

Vooraankondiging 
Algemene Leden 
vergadering 
(ALV) 2020
Het coronavirus heeft ons doen besluiten om de ALV dit 
jaar niet fysiek te laten plaatsvinden. De vergaderruimte 
aan de Gemzenstraat en zelfs Down Under van De 
Goede Woning, zijn qua oppervlakte te klein om de 1,5 
meter maatregel toe te passen. Tel daarbij op dat de 
gemiddelde leeftijd van onze leden boven de 60 jaar ligt 
en u zult begrijpen dat het bestuur het niet verantwoord 
vindt om een ALV te houden op de normale manier.

Los van de wettelijke en statutaire verplichting, vindt het 
bestuur het erg belangrijk dat de leden van de vereniging 
zich kunnen uitspreken over het gevoerde beleid en 
vragen kunnen stellen over allerhande onderwerpen. 
Om dat toch mogelijk te maken gaan we in het najaar de 
gebruikelijke vergaderstukken publiceren op onze eigen 
website: www.desleutel-apd.nl.

U vindt daar dan bijvoorbeeld het jaarverslag en de 
financiële administratie van het afgelopen jaar en u kunt 
per mail vragen stellen die wij dan (anoniem) publiceren 
en beantwoorden op de website.

Op deze wijze kunt u zich, ondanks dat we geen normale 
ALV kunnen houden, toch laten horen en  heeft u invloed 
op ons functioneren als bestuur. Hoe we de ALV precies 
opzetten op de website moeten we nog uitwerken. 
In de volgende editie van Sleutelwoord die na de 
zomerperiode bij u op de deurmat ligt, informeren wij 
u hierover.

Nu al weer voor het vijfde jaar hield De Goede Woning zogenaamde 
onderhoudsgesprekken met de BC’s en ditmaal waren ook de 
contactpersonen uitgenodigd. 

De gesprekken werden verdeeld over 2 middagen. Peter van ’t Wout 
maakte een schema en de BC’s en CP-en lieten vooraf weten of ze aanwezig 
konden zijn. Vanuit het bestuur waren onze twee BC begeleiders aanwezig, 
Leni op de middag dat haar BC’s aan de beurt waren en Reina als haar 
BC’s hoorden welk onderhoud waar en wanneer wordt gepleegd in hun 
complex(en). Op elke middag was ook een lid van het Dagelijks Bestuur 
aanwezig om opvallende zaken op te merken en vast te leggen. Vanuit De 
Goede Woning waren Peter van ’t Wout (Manager Vastgoed) en Ton Fibbe 
(Werkvoorbereider Vastgoed) aanwezig. Voor het eerst nam ook Dietrik 
Augustinus (Projectconsulent Vastgoed) deel aan de gesprekken. Thuis al 
konden de BC’s en CP-en zich voorbereiden op het gesprek want vooraf 
kregen ze een overzicht met alle geplande werkzaamheden voor 2020. 

Bij een kopje koffie of thee waren de meeste BC’s al snel in een levendig 
gesprek verwikkeld met Peter. Ton en Dietrik vielen bij wanneer dat nodig 
was. Het was goed te horen (en te merken) dat de BC’s en CP-en zich hadden 
voorbereid. Logisch want deze jaarlijkse gesprekken zijn het moment om 
je zegje namens de achterban te doen. Voorstellen, ideeën en wensen 
werden ook nu weer - juist omdat de sfeer zo ontspannen was - zonder 
enige terughoudendheid neergelegd. Peter en zijn collega’s gaven gelijk een 
reactie en als een idee of voorstel uitvoerbaar leek werd e.e.a. genoteerd. 
Fijn was het dat gelijk werd afgesproken dat de vragensteller geïnformeerd 
zou worden over het vervolgtraject. Ik kreeg de indruk dat de BC’s en CP-en 
met een tevreden gevoel weer richting huis gingen. Er was over en weer 
geluisterd en de BC’s en CP-en werden serieus gehoord. Volgend jaar doen 
we het weer, niet Peter? 

Onderhoudsgesprekken

Een moeder met haar dochtertjes 
hebben op de stoep vele harten 
getekend en de woorden LOVE 
ertussen, hart onder de riem zei 
de moeder voor de bewoners 
van Mandala!  
Hoe lief !!
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> Zonnepanelen 
  voor bijna 300 
  eengezinswoningen 
  in Zevenhuizen
Op maar liefst 297 eengezinswoningen aan de Aristoteles-
straat en omgeving (Zevenhuizen) gaan we zonnepanelen 
plaatsen. Per woning gaat het om acht zonnepanelen van 
300 wattpiek. Deze zonnepanelen vallen hiermee onder de 
zogenaamde ‘hoger rendement zonnepanelen’. 

Maandelijkse besparing
In mei zijn we gestart met het plaatsen van de eerste zonne-
panelen aan de Socratesstraat. In totaal gaat het om 2.376 
zonnepanelen. Hiermee besparen de huishoudens maandelijks 
op hun energierekening. 

> Zonnepanelen? 
   Controleer met regel-   
   maat uw omvormer!
Steeds meer woningen krijgen zonnepanelen. Heeft u 
zonnepanelen? Controleer dan regelmatig of de omvormer 
nog goed werkt. Er kan namelijk een storing optreden. 
In de beschrijving van de omvormer leest u wat de signalen 
van een storing zijn. Meestal brandt er dan een rood lampje. 
U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het 
controleren. Het is jammer als u door een storing het 
voordeel van de zelf opgewekte stroom mist. Op onze 
site - www.degoedewoning.nl - leest u meer tips en 
aandachtspunten hierover. Hier leest u ook hoe u een 
storing kunt melden.
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In mei werden bewoners van Talma 
Borgh, Avondzon, Hof van Orden 
en dok Zuid aangenaam verrast 
door een spetterend optreden van 
drie muzikale buurtbeheerders van 
De Goede Woning. Op deze manier 
wilden wij deze bewoners een hart 
onder de riem steken tijdens de 
coronacrisis.

Het muziektrio - bestaande uit Erik 
Nengerman op piano, Jelmen Possemis 
op zang en Adrie Kers op basgitaar -
startte de ‘tour’ in Talma Borgh en 
sloot hem af in dok Zuid. Dankzij het 
mooie weer konden de muzikanten 
buiten spelen en voldoende afstand 
houden. De enthousiaste bewoners, die 
veelal binnen moesten blijven, konden 
meegenieten vanuit hun eigen woning 
(het open raam, balkon of galerij) of 
vanaf een andere veilige plek. 

Het trio bracht een divers 
muziekrepertoire, variërend van 
Wim Sonneveld tot Frank Sinatra. De 
bewoners genoten er zichtbaar van. 

 

nieuws van
De Goede Woning

Actuele informatie?
Wilt u meer weten over de huuraanpassing in 

deze coronatijd én de aanpassing in het algemeen? 
Kijk op www.degoedewoning.nl/huurverhoging.

> Jaarlijkse huurverhoging 
   uitgesteld
Elk voorjaar krijgt u van ons een brief waarin staat wat 
uw nieuwe huur wordt per 1 juli van dat jaar. Dit jaar 
ging het anders. Door de coronacrisis besloten we de 
huurverhoging uit te stellen tot 1 oktober 2020. 

Ruim 6.500 huishoudens ontvingen dit bericht. Hiermee 
proberen we een helpende hand te bieden in deze - voor 
velen - lastige tijd. Voor de huishoudens die in plaats van 
een verhoging juist een verlaging van hun huur zouden 
krijgen, is deze wel al per 1 juli ingegaan.

> Financiële problemen 
  door de coronacrisis? 
   Wij denken graag 
   met u mee!
We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis voor 
veel mensen ook financiële gevolgen heeft. Kunt u om 
deze reden uw huur niet (ineens) betalen? Neem dan 
vooral contact met ons op. Samen kijken we naar de 
mogelijkheden en zoeken we een oplossing op maat. 

> Muzikaal hart onder de riem
  voor oudere bewoners 



kinderrubriek
Dit is een kleurplaat en een puzzel ineen. Help jij de dinosaurus het nest in 
het midden te vinden? Is het toch iets te moeilijk, dan kun je het antwoord 
vinden op de bladzijde achterop. Je kunt hoe dan ook je fantasie erop 
loslaten en er een vrolijk ingekleurde tekening van maken. Veel plezier.

Tijdens deze coronacrisis komt veel tekst en 
uitleg voorbij die niet voor iedereen even goed te 
begrijpen is. Daarom hebben we op onze website 
www.degoedewoning.nl een speciale pagina 
‘coronanieuws’ geplaatst, met onder meer duidelijke 
uitleg in taal én beeld. 

De pagina ‘coronanieuws’ wordt regelmatig geüpdatet en 
is te vinden onder ‘over ons’ > ‘nieuws’ > ‘coronanieuws’. 
Onderaan de pagina vindt u diverse links naar sites waar 
in eenvoudige taal wordt uitgelegd wat het coronavirus 
is, wat u zelf kunt doen en wat u vooral níet moet doen. 
Veel van deze informatie komt via de Stichting Lezen en 
Schrijven. Onderaan de pagina staat ook een link naar 
een filmpje met uitleg in eenvoudige taal. 

Naast de speciale webpagina hebben we op verschillende 
plekken (bijvoorbeeld in onze flatgebouwen) posters 
opgehangen. Daarop ziet u in beeld een eenvoudige 
uitleg van de richtlijnen tijdens de coronacrisis.

> Corona in duidelijke 
   taal én beeld
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projecten

> Eerste huurders ontvangen sleutel
   nieuwbouwproject Westenenkerpark
Op vrijdag 29 mei ontvingen de eerste huurders de 
sleutel van hun nieuwe woning in het nieuwbouwproject 
Westenenkerpark, aan de rand van de Metaalbuurt in 
Apeldoorn-Zuid (Koperweg). De Goede Woning bouwde 
hier 20 sociale huurwoningen met uitzicht op het park.   

Het project bestaat uit vijf blokken van vier woningen in de 
stijl van de jaren ‘30. De woningen zijn uitgerust met moderne 
technieken, zoals vloerverwarming en een warmtepomp 
met warmwatervoorziening. Ook zijn ze goed geïsoleerd en 
voorzien van energielabel A. Hiermee dragen wij bij aan goed 
en betaalbaar wonen en duurzaamheid in Apeldoorn.

Alle woningen toegewezen
Half maart gingen de woningen in de verhuur via Woonkeus 
Stedendriehoek. Huurders die een sociale huurwoning 
achterlieten, kregen voorrang om de doorstroming op de 
‘huurmarkt’ te bevorderen. Inmiddels zijn alle woningen 
toegewezen. Het laatste blok wordt naar verwachting nog 
voor de bouwvak opgeleverd aan de nieuwe bewoners.  

Deze nieuwbouw is een voorbeeld van een project dat 
ondanks de coronacrisis gewoon is doorgegaan. Natuurlijk 
is daarbij wel gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
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Op de foto
 ziet u de heer 

Zegwaart en m
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vrije tijd 
en ontspanning

> Kinderboerderijen
Kinderparadijs Malkenschoten (Binky), Kinderboerderij Laag Buurlo en Kinder-
boerderij De Maten zijn weer open. De openingstijden zijn nog beperkt en voor 
de veiligheid geldt er in deze coronatijd een maximum aantal bezoekers. 
Maar de dieren vinden het heerlijk om weer aandacht te krijgen. Geniet van de 
geiten, schapen, ezels, pony’s, varkens, runderen, konijnen, eenden en vogels. 
Of maak plezier op de verschillende speeltoestellen.
De meeste kinderboerderijen zijn gratis toegankelijk. Bij Binky, een complete 
speelboerderij, betaal je wel toegang. Kijk voor alle informatie en openingstijden 
op www.kinderboerderijenapeldoorn.nl. 

> De oplossing
Het antwoord van de kinderpuzzel op pagina 9.

> De paden op, de lanen in!
De natuur in en rondom Apeldoorn is fantastisch. Met hei, bos en zandvlaktes is 
het heel divers. Het IVN (Instituut voor Natuureducatie) biedt via de website gratis 
wandelroutes aan. Sommige zijn te downloaden, een aantal is ook beschikbaar
via de IVN Routes-app. 
De routes starten vanaf verschillende locaties. Trek goede wandelschoenen aan, 
want op sommige stukken is het heuvelachtig. Met een beetje geluk kunt u zelfs 
wild spotten. Maakt u liever een klein ommetje? Ook daarvoor zijn routes beschik-
baar, van maximaal 2 kilometer. Ideaal voor een rondje na het eten of in de pauze.
Kijk voor alle routes op www.ivn.nl/afdeling/apeldoorn/wandelroutes.
Tip: liever fietsen dan wandelen? Op de site van IVN staan ook mooie fietsroutes.

> Koopzondag in Apeldoorn
Iedere eerste en laatste zondag van de maand is het koopzondag in de binnenstad 
van Apeldoorn. De meeste winkels zijn tussen 12.00 en 17.00 uur geopend. Houd 
wel de coronamaatregelen in de gaten en zoek de drukte niet teveel op. Oftewel: 
met afstand, maar wel samen.
Meer info: www.uitinapeldoorn.nl/koopzondagen-centrum

           

Belangrijke contactgegevens
De Goede Woning
Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn
Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn
Telefoon 055 - 369 69 69
Internet: www.degoedewoning.nl
E-mail: info@degoedewoning.nl
Twitter: @De_Goede_Woning

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16:30 uur.
Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een
afspraak maken.

Reparatieverzoeken
Uw reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag
telefonisch doorgeven, telefoon 055 - 369 69 69
of via de website.

CV-storingen
Met een cv-abonnement kunt u storingen 24 uur
per dag doorgeven aan uw installateur. 
Deze gegevens staan op de sticker van uw cv.

Huuradministratie en -inning
Voor al uw vragen over het betalen van de huur
en huurtoeslag.
Huurbetalingen, telefoon 055 - 369 69 33
Huurtoeslag, telefoon 055 - 369 69 31
E-mail: info@degoedewoning.nl

Huurdersbelangenvereniging
De Sleutel
De belangen van onze huurders worden 
behartigd door De Sleutel.
De Sleutel, Gemzenstraat 2a, 7315 EM
Apeldoorn, telefoon 055 - 521 45 10
Email: hbvsltl@planet.nl, www.desleutel-apd.nl

Geschillencommissie
Klachtencommissie Woningcorporaties 
Stedendriehoek (KLAC) 
Postbus 68, 7250 AB Vorden
Email: klac.stedendriehoek@gmail.com

Planmatig onderhoud
Voor meer info over ons planmatig onderhoud
kunt u kijken op www.degoedewoning.nl

Informatie
Kijk voor meer informatie over De Goede Woning
op: www.degoedewoning.nl

Hoewel de inhoud van dit magazine met zorg is 
geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.


