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Het is koud buiten en de dagen zijn kort. Even een 
vluchtig gesprekje met een bekende en dan weer 
naar binnen, op bezoek bij familie, of van binnenuit 
zwaaien naar een passerende buur die weggedoken 
in de jas voorbij loopt. Contact met elkaar is van alle 
jaargetijden en van iedereen. 

Binnenkort is er alweer een jaar voorbij. In dit jaar ging ik 

regelmatig op bezoek bij huurders. Dit deed ik niet alleen, veelal 

vergezelde mijn collega Geert Putman mij tijdens deze bezoekjes. 

Tijdens mijn bezoekje aan de Bloemenbuurt in oktober werd ik 

vergezeld door maar liefst veertig medewerkers van Sité.  

Dit leverde waardevolle gesprekken op.

We willen woningen verduurzamen

Sité wil haar huurders een goede en betaalbare woning bieden waar 

het prettig wonen is. Wij blijven daarom in gesprek met huurders 

om op deze manier van hen te horen wat zij belangrijk vinden. Als 

corporatie willen we de woningvoorraad verduurzamen. Een flinke 

investering, waarin de steeds hoger oplopende verhuurderheffing 

een beperkende factor is. Om u een idee te geven. Afgelopen zomer 

heb ik namens Sité een fors bedrag overgemaakt aan de staatskas. 

Een bedrag waar we 100 extra woningen van hadden kunnen 

renoveren en verduurzamen. Dit had ik liever gedaan. Net als u kan 

Sité haar geld maar één keer uitgeven. Dit betekent dat we  

de woningenaanpak moeten spreiden. Toch zijn we goed op weg. 

Dit jaar startte de bouw van zeer energiezuinige woningen en nul-

op-de-meter woningen aan de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan.  

Op pagina 11 van dit blad leest u hier meer over. 

Aandacht voor samen leven

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid stuurt hier 

op aan en ik onderschrijf dat streven. Tegelijkertijd zie ik dat dit niet 

eenvoudig is. Daarom willen we de komende jaren inzetten om samen 

met omwonenden, buurtplein, zorgpartijen en de gemeenten prettig 

samen leven voor elkaar te krijgen. Samen met andere partijen kunnen 

we tot maatwerkoplossingen komen. De herontwikkeling van het pand 

direct achter het kantoor van Sité is hier een mooi voorbeeld van.  

U kunt rekenen op onze aandacht en inzet

Samen met alle medewerkers van Sité heb ik me afgelopen 

jaar ingezet voor goed en betaalbaar wonen in de gemeenten 

Doetinchem en Bronckhorst. Ook komend jaar blijven we ons 

weer hiervoor inzetten. Daar kunt u op rekenen!

Ik wens u een fijne decembermaand en veel woonplezier in 2020. 

Els Birkenhäger

Directeur-bestuurder Sité Woondiensten

Aandacht…

Dag van het Huren

Ruim 40 medewerkers gingen 

zaterdagochtend 12 oktober, de Dag van 

het Huren, de wijk in. Bij zo’n 100 adressen 

in de Doetinchemse Bloemenbuurt 

belden ze aan.

Veilig de feestdagen door
Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

Uw huis in kerstsfeer 

Hoe brengt u dit jaar uw huis in kerstsfeer? 

Uitbundig met kleurrijke ballen, 

kersttakken, kerstverlichting of met een 

kerstboom? We geven u enkele tips. 

4

In deze uitgaveWelkom

Met Geert op bezoek bij huurders
Het afgelopen jaar ging directeur Els Birkenhäger vrijwel iedere 

maand op bezoek bij huurders van Sité. Ze deed dit steeds  

samen met collega Geert Putman. Samen blikken ze terug op  

dit afgelopen jaar.

Het toewijzen van  
een woning  

Vraagt u zich wel eens af hoe het toewijzen 

van een woning werkt? En wanneer 

iemand in aanmerking komt voor een 

urgentie? In dit artikel leggen we het u uit.
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Nog een keer 
op pad samen 
met Geert

Het contact met huurders vindt Sité erg belangrijk. Het 
afgelopen jaar ging directeur Els Birkenhäger daarom vrijwel 
iedere maand op bezoek bij huurders van Sité. Ze deed dit 
steeds samen met collega Geert Putman. In november was 
hun laatste bezoek samen. Geert gaat met pensioen. Samen 
blikken ze terug op dit afgelopen jaar. 

Els en Geert legden samen 
zo’n 25 bezoekjes af. 
Iedere keer in een ander 
deel van Doetinchem of in 
Bronckhorst. Vooraf belde 
Geert enkele huurders  
met de vraag of ze langs 
mochten komen. “De eerste 
keer belde ik huurders met 
een achternaam beginnend 
op A, de tweede keer met  
een B. Zo kwamen we steeds 
bij willekeurige huurders 
terecht. Dat maakte de 
bezoekjes extra afwisselend.” 

Plezierig en leerzaam

“Het doel van de bezoekjes was om kennis te maken met onze 

huurders”, vertelt Els. “Ik wilde zien en horen hoe ze wonen bij Sité. 

Wat vinden ze plezierig en wat vinden zij belangrijk. Daar kunnen 

wij van leren.”

Hartelijk ontvangst

Vrijwel alle huurders stelden een bezoek op prijs. “We werden 

soms zelfs uitgebreid ontvangen met koffie en koek”, vertelt Els. 

“Iedere huurder had zijn of haar eigen verhaal. We spraken over 

de inrichting van de woning, de reden dat ze voor deze woning 

gekozen hadden of welke verbeteringen ze voor de buurt zien. 

Soms kwamen ook heel persoonlijke ervaringen naar voren. Zo 

vertelden diverse huurders mij hun levensverhaal. Hiermee kreeg 

ik een heel bijzonder inkijkje in hun levens.”

Verrassende ontmoetingen

Els vertelt over een van de bezoekjes waarbij de buren ze 

buiten op stonden te wachten. “Ze hadden gehoord dat we op 

bezoek zouden komen. Nadat we bij onze afspraak weggingen 

werden we buiten opgewacht. De bewoners maakten zich 

zorgen over de leefbaarheid en vroegen aandacht voor 

overlastproblemen in de buurt.”

Top 11 vragen

Glimlachend vertelt Geert over een huurster die vooraf een 

lijst met 11 vragen had opgesteld. “Dat had ze samen met haar 

buren gedaan. Namens de buurt stelde ze ons diverse vragen. 

Er ontstond een goed gesprek over het onderhoud van de tuin, 

duurzaamheid, inbraakpreventie en het beleid voor het plaatsen 

van zonnepanelen. Enkele dagen later hebben medewerkers nog 

contact gehad om alle vragen te beantwoorden.” 

“Niet alle huurders met vragen nemen dus contact op met Sité”, 

merkt Els op. “Als wij niet langs waren gekomen, dan waren deze 

vragen niet gesteld. Dat vind ik jammer. Huurders kunnen op 

diverse manieren met ons contact opnemen. We staan iedereen 

graag te woord.”

Vervolgafspraken

Els gaat ook volgend jaar door met de bezoekjes aan huurders. 

“Het is voor mij een manier om contact te houden met onze 

huurders. Juist om ook huurders te spreken die anders niet zo snel 

met ons contact opnemen.”

Geert met pensioen

Eind december neemt Geert Putman na 42 jaar afscheid van 

Sité. In deze periode had hij verschillende functies; Hij startte 

als medewerker vastgoed, werkte vervolgens geruime 

tijd op de afdeling verhuur en was de laatste jaren onder 

andere werkzaam als manager Vastgoed. Door deze variatie 

in functies kent hij vrijwel het hele woningbezit van Sité en 

heel veel bewoners.  Sité is dankbaar voor zijn inzet. 
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Financiën 
op een rijtje

Linda en Koen komen net rond, maar  

zij waren zich niet heel bewust van hun 

uitgaven. Een duidelijk spaarplan helpt hen 

daarbij. Wilt u zelf ook een goed beeld van uw 

inkomsten en uitgaven en precies weten waar 

u uw geld aan besteedt en wat er onderaan de 

streep overblijft? Op www.nibud.nl vindt u een 

handig Persoonlijk Budgetadvies waarmee u 

inzicht krijgt in uw uitgaven. Door een overzicht 

te maken van uw inkomsten en uitgaven weet 

u niet alleen hoeveel u elke maand over houdt, 

maar ook waar u mogelijk op zou kunnen 

besparen. Dat stukje zou u dan toch weer weg 

kunnen zetten. Alle kleine beetjes helpen!

!

Linda (37) en Koen (42) wonen samen met hun 3-jarige  
dochter Isabel en hond Douwe in een sociale huurwoning. 
Koen werkt 38 uur in de week als servicemonteur. Linda werkt 
niet. Zij hebben hun inkomsten en uitgaven voor ons op papier 
gezet en we spraken met Linda over de uitkomst. 

Vind je dat je een goed beeld hebt van jullie eigen 

financiën? 

Nu ik mijn bankafschriften van de afgelopen maanden er eens bij 

heb gepakt, zie ik dat ik meer uitgeef aan boodschappen dan ik 

dacht. Er zitten vooral veel kleine pinbetalingen tussen. Dit komt 

doordat ik vaak tussendoor nog een boodschap doe.

Komen jullie elke maand goed rond?

Op dit moment komen wij maar net rond. Maar er zijn ook 

maanden waarin we geld te kort komen. Dan heb ik bijvoorbeeld 

wat meer uitgegeven aan boodschappen of spullen voor Isabel. 

Jullie betalen maandelijks een schuld af aan de 

zorgverzekeringsmaatschappij. Hoe is dit ontstaan?

Dit is het eigen risico van onze zorgverzekering. Aan het 
begin van dit jaar heeft Koen een ongelukje gehad waarbij we 
plotseling met extra zorgkosten te maken kregen. Wij moesten 
toen het deel van het eigen risico zelf betalen. Gelukkig konden 

we een regeling treffen met de verzekeringsmaatschappij en 
mogen we het bedrag in termijnen aflossen.

Hebben jullie een duidelijk spaarplan? 

Door de bedragen die we nu aflossen blijft er op dit moment weinig 

geld over om te sparen. Toen Isabel geboren werd ging er veel 

spaargeld naar alles wat er bij de komst van een baby komt kijken. Vanaf 

toen hebben we niet echt meer kunnen sparen. Koen heeft intern 

gesolliciteerd en zicht op een andere functie met een beter loon. Wij 

hopen dan wat meer geld over te houden om te sparen en af te lossen. 

Heb je nog een financiële tip? 

Mijn tip is om goed naar je verzekeringen te kijken. Toen Koen 

en ik gingen samenwonen, hadden we bijvoorbeeld allebei een 

inboedelverzekering. Zonde, zo betaalden we namelijk dubbele 

premie. We hebben nu zijn inboedelverzekering verhoogd en die 

van mij opgezegd. Zo zijn we nog steeds goed verzekerd maar zijn 

we maandelijks minder kwijt. 

Inkomsten (netto)

Salaris Koen € 1755,-

Kindgebonden budget € 77,-

Kinderbijslag € 73,-

Huurtoeslag € 204,-

Zorgtoeslag € 153,-

TOTAAL € 2262,-

Uitgaven

Huur 
€ 534,-

Gas, water, licht € 155,-

Gemeentelijke belastingen € 59,-

Premie zorgverzekering € 224,-

Overige verzekeringen € 32,-

Dierenverzekering € 24,-

Auto (verzekering, belasting en benzine) € 210,-

Boodschappen € 500,-

Overige huishoudelijke uitgaven 

(kleding, cadeaus, persoonlijke verzorging) € 200,-

Internet en televisie € 46,- 

Mobiele abonnementen € 62,- 

Aflossing lening familielid € 100,-

Aflossing eigen risico zorgverzekering  € 64,-

TOTAAL € 2210,-

•  Wanneer Koen meer gaat verdienen kan dit invloed hebben op  

de toeslagen die zij ontvangen. Om terugbetaling te voorkomen is  

het daarom verstandig om op tijd veranderingen in het inkomen door te geven  

aan de Belastingdienst. 

•  Het is verstandig om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven.  

Het Nibud adviseert daarom om maandelijks tien procent van uw inkomen te 

sparen. Bijvoorbeeld voor het verplichte eigen risico ziektekosten, of voor het 

repareren of vervangen van bijvoorbeeld de mobiele telefoon of de wasmachine.

•  Het hebben van een huisdier brengt ook financiële gevolgen met zich mee.  

Zo kunnen de (plotselinge) kosten voor een ziek dier flink oplopen.  

Op de website van het Nibud leest u aan welke kosten u kunt denken. 

Spaargeld € 200,-

Tip
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Bloemenbuurt

Bij circa 100 adressen in de Bloemenbuurt belden we aan.  

Liefst 47 huurders maakten tijd voor ons. We stelden hen vragen 

over hoe het contact met de buren is, wat Sité daaraan kan 

bijdragen en wat voor rol de huurders daarbij voor zichzelf zien.

Goed contact met de buren

De huurders van de Bloemenbuurt blijken overwegend positief 

over het wonen in hun wijk (gemiddeld rapportcijfer: 7,7).  

Ze hebben een goed contact met hun buren en helpen elkaar  

als dat nodig is. De wijk is sinds de herstructurering in 2006 

veranderd. Veel nieuwe bewoners zijn meer op zichzelf.  

Maar zelfs de oorspronkelijke wijkbewoners die het oude 

Oosseld missen, beoordelen het wonen in de Bloemenbuurt 

positief en willen niet verhuizen.

Zelf regelen

Vrijwel alle huurders vinden dat bewoners het contact met de 

buren zelf kunnen regelen. Ze zien daarbij geen rol voor Sité.  

Wel leverden de gesprekken andere punten op die Sité de 

komende tijd gaat oppakken, samen met onze partners in de wijk. 

Bekijk het videoverslag van onze activiteit in de Bloemenbuurt  

op ons Youtube-kanaal. 

Medewerkers Sité in 
gesprek met huurders
Zaterdag 12 oktober was het de vijfde landelijke Dag van het 
Huren. Voor Sité een reden om met een groot deel van de 
organisatie en met huurdersvereniging Siverder, de huurders 
op te zoeken om met hen in gesprek te gaan. We vinden het 
namelijk belangrijk om te luisteren naar wat huurders nodig 
hebben, zodat we daar zoveel mogelijk bij kunnen aansluiten. 
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Uw huis in 
kerstsfeer

In deze donkere maanden is  
het heel gezellig om uw huis  
in kerstsfeer te brengen.  
Uitbundig met kleurrijke ballen, 
kersttakken, kerstverlichting  
of met een kerstboom.  
Er zijn veel mogelijkheden. 

Een alternatief voor de kerstboom

Natuurlijk heeft een echte kerstboom veel sfeer. Maar heeft 

u zin in iets anders? Denk dan eens aan een grote vaas 

vol met kerstballen en kerstlampjes. Of bijvoorbeeld een 

kerstboom van hout. 

Kerstdecoratie

Hang her en der een paar kerstballen op. Simpel maar  

zeer decoratief. Koop hiervoor mooie en grote kerstballen. Ook 

een kersttafelkleed geeft een goede kerstsfeer.

Kies uw kleur

Natuurlijk kunnen we met kerst traditioneel kiezen voor rood 

en groen. Maar een heel andere sfeer krijgt u met bijvoorbeeld 

blauwe en witte kerstballen. Of kies voor een mix aan kleuren.  

Kies de kleur die bij u past.

Echte kaarsen of nep? 

Wilt u kaarsen branden? Extra sfeer krijgt u met heerlijke geur-

kaarsen. Maar houd wel de brandveiligheid in het oog. Gebruik 

geen houders van brandbaar materiaal zoals plastic of hout. 

Kom in de stemming met kerstmuziek

U kent ze vast wel, de heerlijke liedjes die u in kerstsfeer 

brengen. In de aanloop naar de feestdagen zijn er weer diverse 

radiozenders die (non-stop) kerstmuziek uitzenden.

Sité wenst 
iedereen gezellige en 
veilige feestdagen!

Nieuwbouw energiezuinige èn nul-op-de-meter woningen 
centraal in Doetinchem

Sité zet bij het maken van plannen voor 
woningen sterk in op participatie van bewoners. 
Na gesprekken met bewoners maakten diverse 
woningen aan de Hofstraat en aan de Kennedylaan 
ruimte voor nieuwe energiezuinige woningen.

In totaal bouwen Sité en Veluwezoom Verkerk 33 woningen verdeeld 

over de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan. Aan de Hofstraat komen 

13 zeer energiezuinige appartementen, 4 nul-op-de-meter (NOM) 

gezinswoningen en 4 nul-op-de-meter (NOM) levensloopbestendige 

woningen. Aan de J.F. Kennedylaan gaat het om de bouw van 7 

zeer energiezuinige gezinswoningen en 5 zeer energiezuinige 

levensloopbestendige woningen. De levensloopbestendige 

woningen hebben naast een woonkamer en keuken ook een 

badkamer en slaapkamer op de begane grond. 

Wonen met een klein verbruik  

of nul-op-de-energiemeter

Wonen in een zeer energiezuinige woning betekent dat het met een 

bewust gebruik van energie mogelijk is om met een klein tot nul 

verbruik op de energiemeter te wonen. De voormalige bewoners 

van de gesloopte woningen aan de Hofstraat en de J.F. Kennedylaan 

hebben de mogelijkheid gekregen één van de nieuwbouw 

woningen te betrekken.

Verbouwing kantoorpand naar appartementen
‘Jongeren en ouderen onder één dak in hartje Doetinchem’

Als maatschappelijke organisatie vinden wij het 
belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
woningvraag van huurders. Sité ziet de vraag naar 
zorggeschikte woningen toenemen, maar ook valt 
op dat in onze regio vooral jongeren en ouderen 
moeite hebben met het vinden van een huis. Na de 
verbouwing biedt de Keppelseweg 6 onderdak aan 
jongeren en ouderen met een begeleidingsvraag. 

De ouderen komen in de beide nieuwe woningen op de begane 

grond en in de 8 appartementen die op de eerste verdieping 

gerealiseerd worden. Deze woningen zijn geschikt voor wonen 

met zorg. Op de tweede verdieping komen de woningen voor 

jongeren. De verbouwing startte na de zomer. Naar verwachting  

is het pand het eerste kwartaal van 2020 klaar voor bewoning.

Appartementen
Na verbouwing bestaat het pand uit 23 appartementen, waarvan Gaafwerk 9 appartementen 
in gebruik neemt, Zorgsamen Gelderland 10 en 4 appartementen verhuurt Sité regulier

Wonen  
met zorg
Zelfstandig 
wonen voor 
jongeren 
en ouderen 
met zorg of 
begeleiding 
binnen 
handbereik

Uitstraling
Aanzienlijke verbetering 
uitstraling door aanpak 
van de gevel

Toekomstbestendig maken
Na aanpak is het gebouw weer toekomstbestendig voor de komende 15 jaar

Begeleiding  
naar 
zelfstandig en 
zelfstandig 
naar hulp
Herontwikkeling 
biedt jongeren 
een opstap naar 
zelfstandig wonen 
en ouderen met 
hulpvraag de 
mogelijkheid nog 
zelfstandig te wonen 

Dagbestedingsruimte  
met gezamenlijke  
activiteiten
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Het begint bij een inschrijving
Allereerst schrijft u zich in als woningzoekende op 
www.thuisindeachterhoek.nl. Daarna bent u zelf aan zet om te 
reageren op de beschikbare woningen. Uw kans op een woning 
en de tijd die nodig is om een woning te vinden is afhankelijk van 
uw eigen woonwensen en varieert sterk per plaats, woningtype 
en prijs. Maar ook uw inkomen, huishoudsamenstelling en 
leeftijd zijn van invloed. Dit heeft onder andere te maken met het 
passend toewijzen. Met het passend toewijzen wil de overheid 
zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen 
te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht 
om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Verschillende manieren
De woningen op de website van Thuis in de Achterhoek worden 
op 4 verschillende manieren aangeboden. Bij elke advertentie 
staat aangegeven hoe.
•  Aanbod: degene met de langste inschrijfduur staat bovenaan
•  Zoek gerichte loting: loting met extra kans bij woningen in uw 

voorkeursplaats
•  Loting: het lot bepaald, iedereen heeft evenveel kans
•  Direct wonen: wie het eerst komt, het eerst maalt

Bijzondere situatie
Huurders waarvan hun woning wordt gesloopt mogen ook reageren 
op het beschikbare woningaanbod op Thuis in de Achterhoek. Zij 
hebben dan voorrang op de andere woningzoekenden die reageren.

Directe toewijzingen en urgentie
Er zijn ook woningen die niet op de website van Thuis in de 
Achterhoek worden geadverteerd. Dit zijn woningen die direct 
zijn toegewezen aan mensen die door een noodsituatie snel 
een ander huis nodig hebben. Zo hebben de corporaties in de 
Achterhoek met de gemeenten afgesproken dat zij hun best 
doen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een 
geschikte woning te helpen. Daarnaast kan dit bijvoorbeeld om 
medische of sociale redenen zijn. Dit noemen we urgentie. 

Urgentie krijg je niet zomaar
Mensen met urgentie gaan voor op andere woningzoekenden. 
De woningcorporatie stelt daarom strenge regels en eisen om 
voor urgentie in aanmerking te komen. Woningzoekenden met 
een urgentieverklaring krijgen eenmalig een passende woning 
aangeboden. De corporatie hoeft dan geen rekening te houden 
met de woonwensen. Ook met een urgentieverklaring kan 
het vaak nog enkele maanden duren voordat er een passende 
woning beschikbaar komt.

Urgentie aanvragen 
Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Neem dan 
contact op met de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats. 
De corporatie beoordeelt uw aanvraag. 
In veel gevallen komt u niet voor urgentie in aanmerking. 
Hieronder leest u enkele situaties waarbij dit het geval is. 

Het toewijzen  
van een woning,  
zo werkt het

Heeft u in uw profiel 
uw voorkeursplaats al 
doorgegeven? U maakt 
dan bij de Zoek gerichte 
loting extra kans bij 
woningen in deze plaats!

Tip

Vraagt u zich wel eens af  
hoe het toewijzen van een  
woning werkt? En waarom 
sommige woningen niet op 
www.thuisindeachterhoek.nl 
geadverteerd worden?  
We leggen u graag uit hoe  
het werkt.

Klant 
Ik ga verhuizen en zeg de huur op. Een goede vriend 
wil heel graag mijn woning huren en veel van mijn 
spullen overnemen. Mag hij de woning huren?

Klant 
Ik woon prettig in mijn woning maar nu ik wat ouder 
word merk ik dat de tuin te veel werk voor mij is. Kan 
ik via urgentie verhuizen naar een woning zonder tuin?

Klant 
Mijn man en ik gaan uit elkaar. Ik zoek nu andere 
woonruimte. Kom ik in aanmerking voor urgentie? 

Corporatie 
Nee, u mag niet zelf iemand voor uw woning 
aandragen als nieuwe huurder. Dit zou niet eerlijk 
zijn voor alle andere woningzoekenden. Uw vriend 
kan uiteraard wel reageren op de woning zodra deze 
via www.thuisindeachterhoek.nl wordt geadverteerd.

Corporatie 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat met het ouder 
worden bepaalde klussen in en om het huis lastig 
worden. Maar u komt hierbij niet in aanmerking voor 
urgentie. Heeft u al gedacht aan het inschakelen van 
een klussendienst, handige buur of familielid? 

Corporatie 
Bij een scheiding kijken we eerst naar de huidige 
gezinssituatie. Wij stellen hierbij het belang van 
(minderjarige) kinderen voorop. Heeft u geen 
kinderen samen of hebben uw kinderen het 
hoofdverblijf bij uw partner? Dan komt u niet in 
aanmerking voor urgentie.   

Weten op welke manier een woning is toegewezen? 
Bij het kopje Pas verhuurd op onze website ziet u op welke 
manier de woningen zijn toegewezen. 
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Heeft u de #Hallo Buren kaarten al gezien?

Uit in de regio

Kasteel Huis Bergh
Kasteel Huis Bergh is een van de grootste 

kastelen van Nederland. Kinderen kunnen 

zich hier verkleed als middeleeuwse ridder 

of hofdame een echte kasteelbewoner 

voelen en samen met een gids het 

kasteel door voor een spannend verhaal. 

Het binnenplein, de museumwinkel, 

het parkbos De Plantage en de directe 

omgeving is het gehele jaar door gratis 

te bezoeken. Voor een rondleiding in het 

kasteel betaalt u entree.  

www.huisbergh.nl

Als u dit magazine leest is 

het al bijna winter. Wilt u 

erop uit? Kies een mooie 

dag en geniet, gewoon in 

uw regio!

Escaperoom voor  

de vrijheid!
Het Onderduikmuseum in Aalten vertelt 

over het leven van de burgers van de 

grensstreek in ongewone tijden: de Tweede 

Wereldoorlog. 

’S-HEERENBERG

Levenspadwandeling
Met de reizigersgids maakt u een 

levenspadwandeling in de mooie 

natuur rondom kasteel Slangenburg 

in Doetinchem met uw eigen leven als 

uitgangspunt. Voelen, ruiken, horen en zien: 

de Levenspadwandeling van 10 kilometer 

lang daagt u uit om uw zintuigen op scherp 

te zetten. Tijdens de wandeling komt u 

verschillende rustpunten tegen met ieder 

een opdracht of een levensthema. 

Levenspadwandeling.nl 

DOETINCHEM

Dickens in Bronkhorst    
Beleef in het weekeinde van 21 en 22 

december Dickens in Bronkhorst voor de 

30e keer! Ieder jaar rond kerst herleeft 

u in Bronkhorst de sfeer van 1843. Wie 

dan in dit kleinste stadje van Nederland 

rondloopt, maakt een reis terug in de 

tijd. Verschillende mensen hebben zich 

gehuld in klederdracht. Toegang tot de 

stad Bronkhorst bedraagt dit weekend € 2,- 

per persoon. Kinderen t/m 12 jaar mogen 

gratis de stad bezoeken.  
www.scrooge-marley.nl

Kabouterroute
Tijdens het lopen van de kabouterroute 

van ongeveer 3 km lang kunt u ruim 

25 handgemaakte kabouterdeurtjes 

ontdekken! U komt op mooie plekjes die 

voor inwoners en toeristen soms nog 

onbekend zijn. Bij 15 van de deurtjes 

hoort ook een gedichtje over de kabouter 

die daar woont. Deze gedichtjes staan, 

met andere verhaaltjes, kleurplaatjes 

en de kaart van de wandelroute, in het 

geïllustreerde kinderboekje Kabouters & 

Vuurvliegjes. Kijk voor meer informatie en 

andere locaties op 

www.kabouterroute.nl 

GROENLO

AALTEN

BRONKHORST

30 jaar 
Dickens
Bronkhorst

De originele onderduikplek en de 

schuilkelder zijn beide nog bewaard en 

toegankelijk. Op de bovenverdieping van 

het ‘Onderduikhuis’ is de Escaperoom 

Aalten. Hier kunt u ervaren hoe het is 

om in een benarde situatie te moeten 

vertrouwen op elkaar. De Escaperoom 

biedt een eigentijdse manier die 

vooral ook jongeren aanspreekt. 

escaperoom-aalten.nl 

Het is fijn om een goede buur te hebben. Een goede band tussen buren is prettig 
en vergroot het woonplezier. Daarom zijn gemeente Doetinchem, Buurtplein, Sité 
en Buha samen de campagne #halloburen gestart. Onderdeel van de campagne 
is een vrolijk gekleurde kaarten-actie. U vindt de gratis #halloburen-kaarten op 
verschillende plekken in de stad. Ook in de hal van Sité. Meer informatie over de 
#halloburen activiteiten leest u op www.doetinchem.nl/halloburen of volg onze 
berichten hierover op Facebook en Twitter.

Stijgende energieprijzen 
voor appartementen- 
complexen en flats 

Een groot aantal bewoners van appartementen-
complexen en flats betaalt maandelijks aan Sité  
een voorschotbedrag voor energie. Jaarlijks worden 
deze voorschotten verrekend met de kosten voor  
het werkelijke verbruik van energie. Voor de levering 
van energie in appartementencomplexen en flats 
maakt Sité afspraken met energieleveranciers. De 
prijsafspraken voor de komende drie jaar vallen hoger 
uit dan de prijzen van de afgelopen periode. Dit komt 
door stijging van energiekosten in de afgelopen jaren. 

Nieuwe prijsafspraken inkoopcollectief Aenergie 

Voor de inkoop van gas en elektriciteit sloot Sité op 1 januari 

2017 een driejarig contract af met inkoopcollectief Aenergie. 

Hiermee stonden de prijzen voor gas en elektriciteit vast voor 

een periode van drie jaar. Deze periode loopt eind 2019 af.  

Sité maakte voor de komende drie jaar opnieuw prijsafspraken 

met Aenergie. Deze nieuwe prijsafspraken voor gas en 

elektriciteit gelden per 1 januari 2020. 

Gasverbruik is alleen  van toepassing voor flatbewoners die 

gebruik maken van een gezamenlijke (collectieve) ketel.  

Zij hebben zelf geen eigen c.v. ketel in huis. Een voorschot  

voor elektriciteit betalen bewoners voor het energieverbruik  

in de gemeenschappelijke ruimten. Denk daarbij aan een lift  

of de verlichting in het trappenhuis.

Gasprijzen

De prijzen voor de levering per m3 gas zijn ongeveer gelijk 

gebleven. Wel zijn de overheidskosten zoals energiebelasting en 

opslag duurzame energie gestegen. Naar verwachting blijven 

deze kosten ook de komende jaren stijgen.

Elektraprijzen

De prijzen voor levering van elektra zijn fors gestegen tot bijna 50% ten 

opzichte van het vorige contract van 1 januari 2017. Daar staat dan weer 

tegenover dat de overheidskosten voor elektra iets omlaag zijn gegaan. 

Inkoopcollectief Aenergie 

Meer dan de helft van alle woningcorporaties maakt gebruik van 

inkoopcollectief Aenergie. Belangrijke redenen hiervoor zijn de 

aantrekkelijke lage inkoopprijzen, duidelijke facturen en geen 

bijkomende kosten zoals vastrecht. Aenergie biedt standaard 

groene energie en CO2
 neutraal gas. Sité vindt dit belangrijk omdat 

wij graag maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen 

bijdragen aan een beter milieu. 

Wat betekent dit voor u als huurder van een 

appartementencomplex?

Woont u in een appartement of flat en betaalt u een voorschot-

bedrag voor het gebruik van energie? Dan ontvangt u in 

december de jaarlijkse huurspecificatie en de begroting van de 

stook- en of de servicekosten. Bij het opstellen van de begroting 

2020 is rekening gehouden met de nieuwe prijzen. Als de 

maandelijkse voorschotten op dit moment lager zijn dan de te 

verwachten kosten, dan passen wij het voorschotbedrag aan. 

U betaalt dan per 1 januari 2020 het nieuwe voorschotbedrag. 

Op deze manier willen we voorkomen dat u in 2021 bij de 

afrekening van 2020 teveel moet bijbetalen. Bij enkele bewoners 

zijn de voorschotten voldoende om de nieuwe kosten te dekken. 

Het voorschotbedrag van die bewoners wordt niet aangepast. 
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Contactgegevens Sité

Huurders van Sité kunnen 24 uur per dag,  
7 dagen per week online zaken regelen  
via de persoonlijke pagina MijnSité. 

Openingstijden balie
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur 
telefonisch en op afspraak

Bezoekadres
Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem
(tegenover de Gruitpoort)

Correspondentieadres
Postbus 172
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 20 00

Online
   www.swd.nl
  site@swd.nl
    @SiteDoetinchem
   SiteWoondienstenDoetinchem

Colofon

Sité Accent
Is een uitgave van Sité Woondiensten  
en verschijnt twee keer per jaar.
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Vormgeving
Sterk! buro in creatieve communicatie, 
Doetinchem

Druk
Maarse Drukwerk

Oplage
8.700

In Sité Accent leest u over belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van  
wonen in de Achterhoek. Voor meer 
informatie verwijzen wij vaak naar  
onze website.

We horen ook graag wat er speelt in  
de wijk, de buurt en bij de bewoners.  
Bij Sité stellen wij u, als klant  
centraal. Neem bij vragen of wensen  
daarom gerust contact  
met ons op. 

Veilig de feestdagen door
Zeker tijdens de feestdagen 

zoeken veel mensen de 

gezelligheid van vrienden 

en familie op. Voor anderen 

is het een favoriete 

vakantieperiode. Er zijn dus 

veel mensen die dagen niet 

thuis. Inbrekers grijpen de 

donkere wintermaanden aan 

om vaker hun slag te slaan. 

In het donker zijn zij minder 

zichtbaar en kunnen zij 

gemakkelijker hun gang gaan. 

Donkere dagen offensief

Tijdens de donkere maanden wordt er door politie 

meer gesurveilleerd, vooral tijdens de donkere 

uren. Want als het ’s avonds donker is en er brandt 

op dat moment geen licht in een woning, weet 

een inbreker dat er niemand thuis is.

Bent u niet thuis? 

•  Laat lampen aan. Verlichting geeft een 

bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar 

en vergeet de buitenlamp niet. Een inbreker 

staat niet graag in het zicht.

•  Sluit ramen en deuren goed af (ook als u maar 

even weggaat). Draai de deur altijd op slot.

•  Laat geen volle sleutelbos aan uw fietssleutel 

aan de fiets hangen.

•  Heeft uw huis een achterom? Doe de poort 

goed op slot en zorg voor verlichting in 

de tuin. Tip: Gebruik een buitenlamp met 

bewegingssensor.  

•  Zet ladders en kliko’s weg zodat ze niet 

gebruikt kunnen worden om makkelijk naar 

binnen te klimmen.

• Leg kostbare spullen uit het zicht. 

•  Sluit uw schuur af. U voorkomt daarmee dat uw 

eigen gereedschap wordt gebruikt om binnen 

te komen.

Let goed op wat u op sociale media zet. Een 

berichtje op Facebook dat u lekker geniet van 

de Spaanse zon is misschien leuk voor uw 

kennissen, maar dubbel zo leuk voor inbrekers.  

En ziet u iets verdachts? Bel altijd 112. De 

politie komt liever een keer te veel dan een 

keer te weinig. Snel alarm slaan betekent een 

grotere kans om de inbrekers te pakken.
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