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Het hele jaar 2022 staat in het 
teken van onze verjaardag. Een 
hele bijzondere, want het is ons 
50-jarig jubileum! 

Voor dit jubileumnummer doken 
we in de archieven. Op 19 april 1972 
schreven we officieel Woningcor
poratie Het Gooi en Omstreken in 
bij de Kamer van Koophandel. In 
50 jaar tijd groeide ons bezit flink, 
met op dit moment ruim 9000 
adressen. Voor deze en alle toe
komstige huurders zetten we ons 
elke dag weer in voor betaalbaar, 
duurzaam en goed wonen in een 
prettige buurt. Het zijn de schou
ders van onze voorgangers waar 
we op staan en vanuit die positie 
kijken we naar de toekomst. Daar 
bouwen we samen verder aan. 

Na 50 jaar durven we dan ook te 
zeggen dat we weten waar ‘Abra
ham de mosterd vandaan haalt.’ 
Veel plezier met het kweken van 
de bijgevoegde mosterdzaadjes  
in dit jubileumnummer.

Veel leesplezier! 

Maarten van Gessel
Directeur-bestuurder

Colofon 
Nummer 1, voorjaar 2022, jaargang 13. 

Redactie Wanda van de Biezen,
Marly Bergen, Jenny Brummelman,
Bert Froom, Ilse Schrijver, Mieke Wester, 
Liza Collignon. 
Tekst Tekstbureau Tonijn, redactieteam
Gooi en Om Magazine.
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Voor dit jubileumnummer doken 
we in de archieven. Op 19 april 1972 
schreven we officieel Woningcor-
poratie Het Gooi en Omstreken in 
bij de Kamer van Koophandel. In 50 
jaar groeiden we uit van een admin-
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goede en duurzame huisvesting in 
een prettige buurt. Ook voor onze 
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Buurtbemiddeling 
Eén op de vier Nederlanders ergert zich weleens aan 
zijn of haar buren blijkt uit onderzoek. Een deel van 
deze ergernissen leidt soms zelfs tot een buren
ruzie. Buurtbemiddeling kan er dan voor zorgen dat 
buren met elkaar in gesprek gaan en samen tot een 
oplossing komen. In alle gemeentes bestaat gratis 
buurtbemiddeling als oplossing voor problemen 
tussen buren. Bekijk het overzicht hieronder voor 
buurtbemiddeling bij u in de buurt.  

■  Gemeenten Hilversum, Gooise Meren  
en Wijdemeren 
T (035) 623 11 00  
E buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

■  Gemeente Baarn 
T (035) 303 78 88  
E info@pitbaarn.nl

■  Gemeenten Blaricum en Laren 
T (033) 469 24 20  
E buurtbemiddeling@welzin.nl

■  Gemeente Bunschoten 
T (033) 299 29 22  
E buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl

Kijk voor tips en meer informatie op 
www.datismakkelijkpraten.nl. 

Een schone  
en veilige buurt
Een schone en veilige buurt 
draagt bij aan een prettige 
leefomgeving. 

De gemeente kan alle hulp gebruiken om de buiten
ruimte schoon, heel en veilig te houden. En u kunt de 
gemeente daar een handje bij helpen. Bijvoorbeeld 
door het gebruik van de ‘Buiten Beter app’. In deze 
app maakt u eenvoudig een melding bij uw ge
meente wanneer er zaken in de openbare ruimte niet 
schoon, heel of veilig zijn. Voor meer informatie zie 
www.buitenbeter.nl.

Woonplezier 

Heeft u een leuk en goed initiatief voor uw 
buurt om het woonplezier te vergroten? 

Stuur dan een mail naar samendoen@gooienom.nl. 
Samen met onze bewoners en de gemeente bekij
ken we de mogelijkheden om mooie initiatieven te 
realiseren. 

TIPS & WEETJES

Verhuizen
 

Gaat u verhuizen naar een  
andere woning? Sluit dan altijd  
een inboedelverzekering af voor  
uw nieuwe woning.

Een inboedelverzekering dekt schade aan 
meubels en privébezittingen. Bij schade keert 
de verzekering een bedrag uit om nieuwe 
spullen te kopen. Soms kunnen spullen 
worden hersteld. Vergelijk verschillende 
inboedelverzekeringen met elkaar en neem 
de polisvoorwaarden goed door om te weten 
welke schade precies vergoed wordt. De centrale 

toegangsdeur
Bij veel appartementencomplexen is 
de centrale toegangsdeur afgesloten, 
zodat onbevoegden niet zomaar 
binnenkomen. Wees voorzichtig met 
wie u binnenlaat. Zeker als u geen 
bezoek verwacht of iemand niet kent. 
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KENNISMAKEN MET...

Opzichter Ron Burger
‘Samen met de twee andere rayonop
zichters zorgde ik ervoor dat alle wo
ningen van Het Gooi en Omstreken er 
steeds goed bij stonden. Wij planden de 
werkzaamheden, bespraken ze met de 
aannemers en hielden er toezicht op. 
Eerst deed ik dat alleen in Kortenhoef 

en later in een groter werkgebied met 
zo’n 2.500 huizen.’

Groenere huizen
‘De laatste tien jaar werkte ik vanuit het 
projectbureau op grotere opdrachten’, 
vertelt Ron verder. ‘Renovaties van hele 
huizenblokken en vooral verduurza
ming. Met onze aannemers hebben we 
heel wat huizen duurzamer gemaakt 
door muren, vloeren en daken te isole
ren en dubbel glas te plaatsen bijvoor
beeld. Er viel voor mij ook elke dag 
nog wat te leren. Ik heb vroeger mijn 
diploma bouwkunde gehaald, maar je 
ontdekt toch steeds nieuwe dingen in 
dit vak. Waardoor je het onderhoud nog 
beter en slimmer uit kunt voeren.’

Duimen omhoog
‘Voor mij was het een geslaagde 
werkdag als huurders tevreden waren’, 
meent Ron. ‘Als er bijvoorbeeld in Baarn 
een dak was vervangen en bewoners 
staken lachend hun duimen omhoog 

als ik kwam kijken, dan was mijn hele 
dag goed. Ik vond het leuk om bij zo 
veel verschillende mensen over de vloer 
te komen. Met de aannemers kon ik 
ook lezen en schrijven, omdat we met 
dezelfde vaste club werkten. En ik had 
hele fijne collega’s. Huurders, aanne
mers, collega’s, de nutsbedrijven, de 
gemeente: ik kon altijd met iedereen 
wel door één deur.’ 

Spoorbaan op zolder
‘Nu ik met vervroegd pensioen ben, 
zal ik iedereen zeker missen’, zegt Ron. 
‘Maar ik kom collega’s nog regelmatig 
tegen. En bewoners ook. Ik ben in die 
25 jaar bij duizenden mensen thuis 
geweest. Als ik in Hilversum over de 
markt loop, blíjf ik iedereen groeten! En 
ik zal me geen moment vervelen. Ik doe 
aan fitness, ik fiets veel en ik ben nu 
mijn zolder aan het leegruimen om er 
een modelspoorbaan te bouwen. Daar 
kijken mijn kleinzoon van vijf en klein
dochter van zeven enorm naar uit!’ ■

Jubilarissen 
Rob, Bas 
en Ron
Het Gooi en Omstreken bestaat dit jaar 50 jaar! Een aantal van onze collega’s werkt 

al bijna vanaf het allereerste begin bij ons. Er bestaat dan ook een grote kans dat u 

Rob, Ron of Bas kent. Of dat ze bij u thuis een klus hebben uitgevoerd. Graag halen ze 

samen herinneringen op uit totaal ruim 100 jaar werken bij Het Gooi en Omstreken.
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Vakman Rob Hanou
41 jaar geleden kwam Rob Hanou bij 
Het Gooi en Omstreken werken als een 
van de vaklieden. ‘Ik zag een adverten
tie en reageerde per brief. Dat was wel 
een dingetje hoor, die brief, want nor

maal ging je even langs en dan werd je 
wel of niet aangenomen. Maar ik werd 
uitgenodigd voor een gesprek met de 
opzichter en een collega en later kreeg 
ik te horen dat ik was aangenomen.’

Handgeschreven bonnen
‘Het was in die tijd allemaal nog heel 
anders. Het serviceteam zat in een hal 
op de Kerklaan en het kantoor was op 
de Wilhelminastraat. “Er was nog geen 
mobiele telefoon, alleen een telefoon in 
die hal op de Kerklaan. Daar kwamen 
de meldingen binnen en daar werd een 
handgeschreven bon van gemaakt. De 
bonnen werden vervolgens verdeeld 
door de opzichter en wij gingen dan 
twee aan twee in onze Renault 4tjes 
op pad.’

Steeds efficiënter 
‘Het kwam weleens voor dat ik met een 
collega net terug kwam uit Bunscho
ten, en dat er een spoedje binnen
kwam. Dan konden we weer terug naar 

Bunschoten. Later werd alles efficiënter 
en gingen de vaklieden alleen op pad, 
met een mobiele telefoon en uitgeprin
te bonnetjes.’

Blijdschap na de klus
‘Je moet mee met elke nieuwe tijdgeest. 
Dat gaat stapsgewijs. De gezelligheid van 
de collega’s en de blijdschap van bewo
ners als je ze hebt kunnen helpen, dat is 
nog steeds en is nooit veranderd. Het zijn 
meer de omstandigheden, vertelt Rob. 
‘Vroeger lag de sleutel van een bewoner 
onder de mat en kon je zo naar binnen, 
dat kan nu natuurlijk niet meer.’ ■ 

Vakman Bas van Reenen 
40 jaar geleden zette Bas van Reenen 
de eerste stappen in het kantoor van 
Het Gooi en Omstreken. Of eigenlijk 
bij St. Joseph, een van de voorgangers 
van de katholieke woningcorporatie. 
‘Ik ben er eigenlijk naartoe gegaan 
om voor gewone mensen te gaan 
werken. Mijn vader werkte ook bij een 
woningbouwvereniging en dat leek me 
wel wat. Dus ik ging bij de opzichter 
langs, en omdat ik van huis uit katholiek 
was, was de zaak meteen beklonken.’

Een grote familie
Het was 40 jaar geleden allemaal 
heel anders. ‘Toen ik begon was onze 
woningcorporatie net een grote 
familie. We hadden bij St. Joseph 
2.300 woningen, dus alles was veel 

kleinschaliger en je kende de meeste 
van de bewoners.’ Nu vindt Bas alles 
veel massaler en groter. ‘Je moet niet 
al te groot willen worden, dan verlies je 
de belangen van de huurders uit het 
oog. Wij zijn er voor de bewoners en niet 
andersom!’ ■ 

‘Er was nog geen 
mobiele telefoon, 
alleen een 
telefoon in die hal 
op de Kerklaan’

‘We hadden bij 
St. Joseph 2.300 
woningen, dus 
alles was veel 
kleinschaliger en je 
kende de meeste 
van de bewoners’
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DUURZAAM VOORUIT
Infraroodpanelen 
In Bussum woont een gezin in een woning die 
volledig verwarmd wordt met infraroodpanelen. 
In alle kamers zijn infraroodpanelen aan het 
plafond of op de muur aangebracht en in de 
badkamer zit een warmtespiegel. Hiermee wordt 
de woning volledig elektrisch verwarmd. Met 
infraroodverwarming wordt meer plaatselijk 
verwarmd in de woning. Dit is een andere manier 
van verwarmen dan we gewend zijn met radia-
toren waarbij de kamertemperatuur gelijkmatig 
wordt verwarmd. Het douchewater wordt ver-
warmd met een elektrische boiler. 

Proefwoningen Laren 
In een verduurzamingsproject in Laren hebben 
we dit jaar twee proefwoningen verhuurd. Eén 
woning is volledig aardgasloos. In een nieuwe 
schoorsteen zit de warmtepomp. In deze woning 
zijn de radiatoren vervangen. Bij een andere wo-
ning is een hybride warmtepomp geplaatst. Hier 
is een warmtepomp op zolder naast de bestaande 
gasketel geplaatst. Op momenten in de winter dat 
het buiten echt koud is, springt de gasketel bij om 
de woning goed warm te krijgen. De gasketel blijft 
ook zorgen voor het warme douchewater.

Elk jaar vragen we de bewoners: hoe bevalt het 
systeem? Dit helpt ons om steeds betere plannen 
te maken voor een aargasloze toekomst.

Een groot deel van onze woningen is de afgelopen ja-
ren met energiezuinige maatregelen verbeterd naar 
energielabel B of beter. De volgende stap is om de 
woningen aardgasloos te maken. Het is nu nog on-
duidelijk welke alternatieve verwarmingsoplossingen 
er per wijk gaan komen vanuit de gemeente. Daarom 
proberen we op kleine schaal verschillende aardgas-
loze technieken uit. Dit houden we goed in de gaten 
om een beeld te krijgen van het functioneren, het 
energieverbruik en de ervaringen van de bewoners. 

Warmtepomp met 
warmtepanelen 
Bij de bewoners van het interview op pagina 7 
hiernaast plaatsten we 2 jaar geleden warmtepa
nelen op het dak. Deze panelen zijn aangesloten 
op een elektrische warmtepomp. Deze pomp 
verhoogt de warmte voor een aangename tempe
ratuur in de woning. De radiatoren in de woning 
zijn vervangen een ander type. In het interview 
leest u de ervaringen van de bewoners.

Warmtepomp in de tuin
In de Hilversumse Meent woont een gezin in een woning 
waarvan de warmte uit de buitenlucht wordt gehaald. 
Met een elektrische warmtepomp wordt deze warmte 
verder verhoogd voor verwarming in de woning. Om 
met de bestaande radiatoren de woning goed te kunnen 
verwarmen is een ander ventilatiesysteem aangebracht 
waarbij de verse lucht niet meer via roosters boven de 
ramen komt, maar centraal wordt voorverwarmd met 
de warmte uit de afgevoerde binnenlucht en per ruimte 
wordt ingeblazen via kanalen.

Kijk ook eens op gooienom.nl/samenduurzaam.  
Hier vindt u informatie over energiecoöperaties, tips 
en veelgestelde vragen.

Aardgasloze 
oplossingen
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Van het aardgas af
‘Voor deze proef zocht Het Gooi en Omstreken een 
wat groter gezin’, legt Mehmet uit. ‘Om te kijken 
of gasloos wonen ook werkt voor grotere huis-
houdens. Dat kwam goed uit, want wij zijn met z’n 
vijven: mijn vrouw, onze drie kinderen en ik. Onze 
muren, vloeren en daken zijn extra geïsoleerd, er 
liggen zestien zonnepanelen op ons dak, we heb-
ben een warmtepomp en we koken op inductie.’ 

Paar tientjes per maand
‘We zijn er heel tevreden over’, constateert Mehm-
et. Ook zonder gas is er een hele prettige warmte 
van de begane grond tot de zolder en koken op 
inductie gaat prima. De zonnepanelen liggen zo, 

‘Goed voor het milieu én 
onze portemonnee!’

Sinds een jaar woont Mehmet met 
zijn gezin in een energiezuinige 
woning in Hilversum. Als proef is 
zijn woning aardgasloos gemaakt. 
Mehmet vertelt hoe dit bevalt.

dat ze de hele dag elk zonnestraaltje vangen. Het 
mooie is, dat we voor elektra maar een paar tientjes 
per maand betalen. Zeker met de huidige prijzen is 
dat een enorm voordeel.’

Een goed gevoel
‘Ons gezin vindt het belangrijk dat we zo kunnen 
bijdragen aan een beter milieu’, geeft Mehmet aan. 
‘Dat geeft ons een goed gevoel. We vinden het ook 
een mooie gedachte dat de zon ons huis verwarmt. 
Dat energiezuinig wonen goed voor het milieu én 
onze portemonnee is, maakt het dubbel fijn. Wat ons 
betreft is deze proef van Het Gooi en Omstreken dus 
zeker geslaagd!’

Zo bevalt  
gasloos wonen 

7



Het Gooi en Omstreken stelt deze pagina beschikbaar aan Huurdersorganisatie HGO.
De inhoud van deze pagina valt onder verantwoordelijkheid van de HGO.
Meer informatie over de HGO vindt u op www.gooienom.nl en www.hgohilversum.nl

BERICHTEN HGO

Na bijna twee jaar digitaal vergaderd te hebben, zijn we 
in februari weer fysiek bij elkaar geweest in ons kantoor 
aan de Klooster 44 in Laren. Wat toch wel het prettigste 
is voor iedereen. Maar ook het feit dat Het Gooi en 
Omstreken dit jaar een halve eeuw bestaat, zal zeker 
in deze editie terecht voldoende aandacht krijgen. De 
participatie van de huurders via de HGO is sinds 1998 
een feit, dus volgend jaar vieren we het 5e lustrum. De 
samenwerking van de HGO en Het Gooi en Omstreken 
mag gerust als zeer positief beschreven worden. 

Bestuurswisselingen
Per 31 december 2021 hebben onze voorzitter Henk 
Dijks en penningmeester Johan Ruijzendaal na het 
verstrijken van de maximale zittingsperiode het HGO 
bestuur moeten verlaten. Wij zijn hun veel dank ver
schuldigd voor de wijze waarop zij de belangen van de 
huurders en toekomstige huurders behartigd hebben. 
Wij zullen op de door hen ingeslagen weg doorgaan en 
proberen ons door te ontwikkelen en vooral de bereik
baarheid van en met de huurders wordt een speerpunt. 
We zullen daar nog meer de digitale weg in gaan 
zoeken. De website www.hgohilversum.nl zal verbeterd 
gaan worden en ook hopen we dat onze Facebook
pagina HGO Gooi en Om meer bezocht gaat worden. 
Per 29 april heeft Het Gooi en Omstreken het bezit van 

Ymere in Muiden en Muiderberg overgenomen. Hier is 
de huurdersorganisatie WMM actief en van deze huur
dersvereniging komen, als alles volgens plan verloopt, 
natuurlijk vertegenwoordigers in de HGO. ■ 

Huurdersoverlegavond 9 juni

U bent van harte welkom op de Huurders-
overlegavond! Dit staat gepland op 
donderdag 9 juni om 19.30 uur in het wijk-
centrum ‘de Malbak’ Wetering 122, 1261 MV 
Blaricum-Bijvanck. 

Overleg met ons mee over zaken die u be-
langrijk vindt over het wonen in uw woning en 
buurt. Ook geeft een preventie medewerker 
van de brandweer Gooi en Vechtstreek een pre-
sentatie, onder het motto ’Voorkomen is beter 
dan blussen’. U kunt zich aanmelden voor deze 
avond via secretaris@hgohilversum.nl

Het lijkt er op dat we de coronapandemie zo goed als te 
boven zijn. We maken ons ons weer heel voorzichtig op 
naar het ‘normale leven’. Dit geldt ook voor de HGO.

Volg ons ook op Facebook! 
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Aankondiging 
huurverhoging

Huurverhoging 2022: inkomensafhankelijk
Ieder jaar verhoogt Het Gooi en Omstreken op 1 juli de huur. Dat is nodig om te kunnen 
blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Dit jaar vindt er voor onze 
huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Hoeveel de huur omhoog gaat, 
hangt af van uw inkomen. Hierbij mag de huur voor huurders met een hoger inkomen 
meer stijgen dan voor huurders die iets minder verdienen.

Lagere inkomens: 1,8% huurverhoging
Huishoudens van één persoon met een inkomen tot 
€ 47.948 en huishoudens van twee of meer met een 
inkomen tot € 55.486 krijgen de laagste huurverhoging. 
Voor deze groep is de huurverhoging 1,8%. Dat is lager  
dan het wettelijk toegestane percentage van 2,3%. 

Middeninkomens: 30 euro huurverhoging
Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen 
tussen €47.948 en € 56.527 en twee of meerpersoons
huishoudens met een inkomen tussen € 55.486 en 
€ 75.369 geldt een huurverhoging van €30. Dit is lager 
dan de maximaal toegestane huurverhoging van €50.

Hogere inkomens: 60 euro huurverhoging
Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger 
dan €56.527 en twee of meerpersoonshuishoudens met 
een inkomen hoger dan €75.369 geldt een huurverhoging 
van €60. Ook dit is lager dan de maximaal toegestane 
huurverhoging van €100.

Vrije sector woningen en overige 
huureenheden: 2,3% huurverhoging (inflatie)
Voor alle vrije sector huurwoningen en overige 
huureenheden (zoals parkeerplaatsen, garages) geldt een 
vast percentage voor de huurverhoging, namelijk 2,3%. Dit 
is daarmee gelijk aan de inflatie. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op www.gooienom.nl/huurverhoging 

Weten hoe de huur-
prijs van uw woning 
wordt bepaald?

Scan de code met 
de camera van uw 
smartphone

Huishoudens en huureenheden Hoogte huurverhoging

Lagere inkomens
1 persoon: ≤ €47.948
≥ 2 personen: ≤ €55.486

1,8% 

Middeninkomens
1 persoon: > €47.948 en < €56.527
≥ 2 personen: > €55.486 en < €75.369

€ 30,-

Hogere inkomens
1 persoon: > €56.527
≥ 2 personen: €75.369

€ 60,-

Overig
Vrije sector huurwoningen, parkeerplaatsen, garages

2,3%  
(gelijk aan inflatie)
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Ver boven Floris Vosstraat 48 in Hilversum steekt een 
enorme zilverspar uit. Joop, de jongen die hem ooit 
plantte, ging in 1940 met zijn ouders op dit adres 
wonen. Zijn broer en twee zussen werden hier geboren 
en groeiden er op. De oudste zus bleef tot begin 2021 
wonen in dit huurhuis van Woningcorporatie Het Gooi 
en Omstreken. Voor haar was het 81 jaar een thuis. Joop 
en zijn jongste zus Gerdi vertellen er met veel liefde over.

‘We hebben meer 
herinneringen dan die 
boom jaarringen heeft’

Een huis met ruim 80 jaar herinneringen

BEWONER AAN HET WOORD

Foto uit het privé archief van de familie Pijpers

Opgroeien in een nieuwe wijk 

‘Op wat voorheen een veldje was, ontstond net voor de oorlog een 
nieuwe wijk’, vertelt Joop. ‘Ik was vier toen mijn ouders verhuisden 
naar een nieuw huis aan de Floris Vosstraat. Daar werden mijn zussen 
Fennia en Gerdi en mijn broer Antonie geboren.’ Gerdi, terwijl ze door 
oude foto’s bladert: ‘Het was een eengezinswoning met een voor en 
achterkamer, een klein keukentje, drie slaapkamers en een zolder. Een 
badkamer was er toen nog niet, maar wel een enorm grote achtertuin, 
waar we veel in speelden en waar pa groente verbouwde.’
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Doperwten op de hei
‘In de oorlog was vader van huis om in het leger te 
dienen’, weet Joop nog. ‘Wat ik me ook herinner, zijn 
de voedseldroppings aan het eind van de oorlog. De 
vliegtuigen vlogen zo laag over de hei, dat je de piloot 
in de cockpit zag zitten. Soms scheurden voedselpak
ketten open. Dan lagen er doperwten verspreid over de 
hei, die ik met jongens uit de buurt ging oprapen. Gerdi: 
‘Aan de jaren na de oorlog heb ik goede herinneringen. 
We stoeprandden op straat, speelden kruideniertje op 
zolder, pingpongden op de eettafel en dansten tussen 
de schuifdeuren.’ ‘Als tiener heb ik toen die zilverspar 
geplant’, zegt Joop trots. 

Per boot naar Australië
‘Uiteindelijk gingen Joop en ik het huis uit en emi
greerde Antonie naar Australië’, gaat Gerdi verder. ‘Mijn 
ouders bleven er met Fennia wonen. Zij heeft een licht 
verstandelijke beperking en heeft dus af en toe wat 
hulp nodig. Niet met cijfers trouwens, wat daar is ze 
goed in. Ze kan tientallen telefoonnummers onthou
den. Met mijn ouders is ze haar broer in Australië gaan 
opzoeken, per boot. Dat was een reis die toen ruim 
zes weken duurde en allerlei landen aandeed: Spanje, 
Griekenland, Egypte, Mexico, Panama... Daar hebben 
ze enorm van genoten. Na de dood van mijn ouders is 
Fennia in het huis blijven wonen.’

Hulp van lieve buren
‘Ik was jarenlang haar mantelzorger, maar ze kreeg 
ook veel hulp van haar lieve buren in die fijne straat’, 
vertelt Gerdi tevreden. ‘En van de woningcorporatie: 
die hielden rekening met haar en stonden altijd voor 
haar klaar.’ Joop vult aan: ‘Dat was voeger al zo, toen 
het nog St. Joseph heette. Die kwamen zelfs langs om 
de buitenlamp te vervangen. Ze hebben in de loop 
der jaren ook een keuken aangebouwd, de badkamer 
gerenoveerd en niet lang geleden gezorgd voor een 
nieuwe ketel, isolatie en dubbelglas.’ Gerdi: het contact 
met Het Gooi en Omstreken is altijd heel goed geweest.’ 

Een huis met ruim 80 jaar herinneringen

‘Het contact met Het Gooi 
en Omstreken is altijd heel 
goed geweest’

Verzetskruis op zolder
‘Fennia woont inmiddels in een zorginstelling’, zegt 
Gerdi. ‘Ze heeft 81 jaar met veel plezier in de Floris 
Vosstraat gewoond.’ Joop: ‘Wij hebben er allemaal fijne 
herinneringen aan. Die kwamen weer allemaal terug 
toen we de zolder gingen leeghalen. Dan kom je je hele 
jeugd tegen. We vonden netjes gesorteerde zakjes met 
kleingeld uit alle landen die mijn ouders en Fennia op 
hun bootreis hebben bezocht. En ook iets dat we niet 
wisten: een oorkonde van een Verzetskruis. Dat vader in 
Kamp Amersfoort en in het verzet had gezeten, wisten 
we. Maar niet dat hij ook zo’n mooie onderscheiding 
had gekregen.’ 

De zilverspar van een afstandje
‘Als we in buurt zijn, dan rijden we nog wel eens langs 
ons oude huis’, zegt Gerdi met wat weemoed. ‘Dan zien 
we van een afstandje al die mooie zilverspar boven het 
huis uitsteken.’ Joop knikt instemmend: ‘Ik weet nog 
goed dat ik die plantte in de achtertuin. Ongelofelijk dat 
dat zo’n 70 jaar geleden is. En dat onze familiegeschie
denis in dat huis nog langer teruggaat. We hebben met 
z’n allen meer mooie herinneringen dan die boom jaar
ringen heeft.’ ‘Zo is het’, beaamt Gerdi met een brede 
lach, terwijl ze de foto’s op tafel rangschikt. ■
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AANTAL NIEUWBOUW WONINGEN  
OPGELEVERD

GEMIDDELDE
HUURPRIJS

AANTAL TOEGEWEZEN WONINGEN

ENERGIEPRESTATIE 
 

B

469

Regio Gooi en Vechtstreek Regio Eemvallei

Gooise Meren

Hilversum

Blaricum
Wijdemeren

Laren
Totaal  
390

35

45

79

32

199

Baarn

Bunschoten

Totaal  
79

74

5

In uitvoering 123
In voorbereiding 26
In ontwikkeling/haal-
baarheidsonderzoek 168

Feiten en cijfers uit 2021

8.263
woningen

Sociale huur 7.994

Vrije sector 269

53

AANTAL WONINGEN 
VERDUURZAAMD

196

€ 590,-
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Ontwikkeling  
dienstverlening
De samenleving verandert en wij als woningcorporatie 
vinden het belangrijk om hierbij aan te sluiten. De druk 
neemt toe op onze servicemedewerkers, we krijgen 
meer woningen en dus bewoners. En deze bewoners 
hebben andere wensen. Daarom hebben we afgelopen 
jaar uitgebreid onze dienstverlening onderzocht. Daarbij 
stonden bewoners centraal. We vinden het namelijk van 
groot belang om te weten wat u als huurder belangrijk 
vindt en hoe u door ons geholpen wilt worden. 

Uitkomsten onderzoek
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bewoners 
over het algemeen tevreden zijn over onze 
bereikbaarheid en dat het contact meestal als 
prettig wordt ervaren. Dit zien we ook terug in ons 
huurdersoordeel. Dat is hoog in vergelijking met 
het landelijke gemiddelde (Aedes Benchmark 2021). 
Toch kan het nog beter. Uit het onderzoek kwam 
namelijk ook naar voren dat we met onderstaande 
punten aan de slag moeten:
■ Het is niet altijd duidelijk waar bewoners terecht 

kunnen met hun vraag. 
■ De website is aan vernieuwing toe, zodat 

antwoorden op vragen, contactgegevens van de 
juiste afdeling of externe partij makkelijk en snel 
gevonden worden.

■ Het is belangrijk om verder na te denken hoe we 
huurders met specifieke vragen beter kunnen 
helpen (bijvoorbeeld ouderen of mensen die 
slechthorend, slechtziend of laaggeletterd zijn). 
Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van 
onze dienstverlening in de organisatie en het 
kantoor. 

Dienstverlening in de organisatie
Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met 
een nieuw digitaal systeem, zodat we al onze 
huurdersinformatie beter inzichtelijk hebben. Dit 
is makkelijker werken voor alle medewerkers, maar 
geeft ook mogelijkheden voor huurders om zelf 

dingen te regelen. Zo kunt u ons bellen, maar zijn 
we binnenkort dag in dag uit online beschikbaar als 
u zaken liever online regelt via ons klantportaal. Zo 
regelt u eenvoudig uw zaken via Mijn G&O wanneer 
het u uitkomt. Over de mogelijkheden van het 
klantportaal hoort u binnenkort meer. We vinden 
het belangrijk om benaderbaar en bereikbaar voor 
al onze huurders te zijn. Naast het klantportaal 
gaan we aan de slag met onze website, zodat 
het nog gemakkelijker voor u wordt om de juiste 
antwoorden op uw vragen te vinden. 

Dienstverlening in het kantoor
Ons kantoor aan de Schapenkamp in Hilversum 
is aan vernieuwing toe. Deels door de groei van 
ons woningbezit en deels door de wens om beter 
met elkaar samen te werken, hier kan ons huidige 
kantoor niet meer in voorzien. Daarom gaan we 
ons kantoor verbouwen. In een prettige open 
ruimte wordt u in ons nieuwe kantoor ontvangen. 
Open en licht, omdat we het belangrijk vinden dat 
u zich op uw gemak voelt en wij u goed kunnen 
helpen. Tijdens de verbouwing van ons kantoor, 
werken we vanaf begin juni tijdelijk vanuit een 
andere locatie. Dit wordt de Wilhelminastraat 21 
in Hilversum. Deze tijdelijke locatie ligt tegenover 
ons huidige kantoor. Tijdens de verbouwing zijn 
we gewoon bereikbaar. Wilt u op bezoek komen? 
Maak dan eerst een afspraak via (035) 672 66 99 of 
info@gooienom.nl. 
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Oprichting
19041972  

1972
Fusie 
Woningbouw
vereniging 
Blaricum 

Overname  
Gemeentelijk woning
bezit in Bunschoten, ook 
het personeel kwam mee 

Fusie  
Atrium: Woningbouwvereni
ging Van Erfgooiers (opgericht 
in 1914), Woningbouwvereni
ging Huizen (opgericht in 1913) 

1993 1997/1998 1997 

Hiep hiep hoera! Heel 2022 staat in het teken van onze 50e verjaardag, ons jubileumjaar. 
Een bekend Nederlands gezegde onder mensen die 50 jaar worden luidt dat men dan 
weet waar ‘Abraham de mosterd vandaan haalt’. Daarom met een knipoog het zakje 
mosterdzaadjes bij deze editie. Een 50-jarig jubileum: het klinkt heel groots, maar in het 
land van de woningcorporaties is 50 jaar eigenlijk helemaal niet zo lang. Daarom duiken 
we even in de algemene geschiedenis van de totstandkoming van woningcorporaties.

50 jaar in beeld 

Deze tijdlijn geeft enkele 
hoogtepunten weer van 
50 jaar geschiedenis. 
Daarom zijn er wat 
sprongen in de tijd.

Woningnood 
Halverwege de 19e eeuw was er in Nederland sprake 
van woningnood en slechte huisvesting van arbeiders
gezinnen. In Amsterdam werd op 21 februari 1852 om 
die reden de eerste woningbouwvereniging van Neder
land opgericht: de VAK. Twintig welgestelde burgers 
zagen hierin toe op het klaarmaken van woningen die 
verhuurd konden worden voor 1/6e van het inkomen 
van de huurders. Dit initiatief in Amsterdam werd vrij 
snel op andere plekken in het land opgevolgd. 

Invoering Woningwet
Naar aanleiding van de successen van deze particu
liere woningbouwverenigingen was overheidssteun 
nodig om de problematiek rondom de volkshuisves
ting op te kunnen lossen. Daarom werd vervolgens de 
Woningwet ontwikkeld die stamt uit 1901. Deze wo
ningwet maakte het voor woningbouwverenigingen 
mogelijk om overheidssteun te ontvangen. Dit gaf de 

oprichting van woningbouwverenigingen een boost: in 
de meeste gemeenten werden 1 of meerdere woning
bouwverenigingen opgericht. 

Arbeiderswoningen
Deze woningbouwverenigingen begonnen vrijwel 
direct met het bouwen van arbeiderswoningen. Maar 
de overheidssteun had grenzen. Het uitgangspunt bleef 
dat woningbouw iets was voor de commerciële markt. 
Afhankelijk van de politieke kleur van de regering lag 
de nadruk door de jaren heen de ene keer op commer
ciële partijen en de andere keer op woningbouw door 
woningbouwverenigingen. 

Volkswoningbouwvereniging St. Joseph
Op 12 mei 1911 om half negen ‘s avonds kwam in de 
vakkamer van de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph 
een aantal leden en de commissie van advies bijeen ter 
oprichting van ‘Volkswoningbouwvereniging St. Joseph’, 
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een van de voorlopers van onze eigen Woningcor
poratie Het Gooi en Omstreken. De wortels van onze 
woningcorporatie liggen namelijk veel verder terug 
dan het 50jarig jubileum doet vermoeden... 

Niemand bleef achter
Als we terugkijken op het ontstaan van het grote aantal 
bouwverenigingen in Hilversum is het duidelijk dat 
men koos voor het belang van de eigen groepering: 
niemand bleef achter. Zo werden er arbeidersbouw
verenigingen, woonstichtingen (waaronder Patri
monium) en na de oorlog nog aparte corporaties en 
stichtingen opgericht voor mensen met een handicap, 
bejaarden, katholieken en protestants christelijken. 

Arbeidersbouwverenigingen
In Hilversum waren er vier arbeidersbouwverenigingen: 
De Volksbondvereniging, Arbeidersbouwvereniging ‘Hil
versum’ (ABH), Woningbouwvereniging van Erfgooiers 

en Arbeidersbouwvereniging ‘Ons Ideaal’. Deze vier zijn 
in 1974 gefuseerd onder de naam Woningbouwvereni
ging van Erfgooiers, welke later met Woningbouwver
eniging Huizen is gefuseerd onder de naam ‘Atrium’ 
(later: De Alliantie). 

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
Rond 19601970 hadden de meeste gemeenten in het 
Gooi geen gronden meer voor woningbouw. Slechts 
met gezamenlijke inspanning van alle zes gemeenten 
zou een regionale aanpak mogelijk zijn. Kon het niet 
individueel, dan maar gezamenlijk: daarom werden twee 
koepels opgericht. Voor de aangeslotenen bij de confes
sionele bouwverenigingen werd dat in 1969 de Stichting 
Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken. Deze 
diende ook als uitvoerend werkapparaat voor een aantal 
corporaties om te kunnen bouwen in Hilversum. In de 
loop der jaren zijn deelnemers uiteindelijk met elkaar 
gefuseerd onder de naam Woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken. De officiële inschrijving van Woningcorpora
tie Het Gooi en Omstreken bij de Kamer van Koophandel 
was op 19 april 1972. Precies 50 jaar geleden.1980 het kantoor van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en 

Omstreken, woningstichting Patrimonium, Hilvertsweg 162 in 
Hilversum. Bron: Gooienvechthistorisch.nl

Historie hoek Voltastraat en Wattstraat Hilversum 1922, 
bouwvereniging St. Joseph. Bron: Gooienvechthistorisch.nl
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Fusie  
Woningbouw
vereniging  
Laren (circa 
262 woningen) 

2018 

Fusie  
Met Van 
Ergooiers in 
Laren (circa  
622 woningen) 

2018 

Nieuwe  
woningwet  
Het woningbezit moet 
worden opgedeeld in 
een Daeb deel (sociaal) 
en een nietDaeb deel 
(commercieel) 

2015 

Fusie  
Woningbouwver
eniging ’t Goede 
Woonhuys (circa 
19 woningen

2018 

Overname  
Bezit Ymere  
in Muiden en 
Muiderberg  
(778 woningen)

2022 



Het Gooi en Omstreken neemt vanaf 29 april 2022 het bezit 
van Ymere in Muiden en Muiderberg over. Het gaat in totaal 
om 778 woningen. Namens al onze medewerkers heten we 
alle nieuwe bewoners van harte welkom!

Meer informatie
T (035) 672 66 99
I www.gooienom.nl
E info@gooienom.nl

Nieuwe verhuurder
Directeurbestuurder Maarten van Gessel is blij met deze overdracht: 
‘Het Gooi en Omstreken maakt zich hard voor het behoud van de sociale 
woningvoorraad in ons werkgebied. De woningen van Ymere in Muiden en 
Muiderberg sluiten goed aan op de rest van ons bezit in Gooise Meren.‘

Reden van overname
De reden voor deze overname is dat Ymere zich meer wil concentreren 
in het kerngebied van de Metropoolregio Amsterdam waar de corporatie 
ook actief is en de woonopgave groot. Denk aan nieuwbouw, onderhoud, 
renovaties en verduurzaming van bestaande woningen en het betaalbaar 
houden van de huren. Voorzitter directieraad Erik Gerritsen van Ymere: 
‘We zijn blij dat Het Gooi en Omstreken ons bezit in Muiden en Muiderberg 
overneemt. Onze huurders en woningen zijn bij hen in goede handen.’

Eerste hulp bij vragen 
Natuurlijk is het even wennen aan een nieuwe woningcorporatie. 
Daarom willen wij u erop wijzen dat u voor extra informatie over wie 
wij zijn, handige adressen en telefoonnummers terecht kunt op 
www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurders. Of neem gerust contact 
met ons op per telefoon of email, we helpen u graag verder. Speciaal 
voor onze nieuwe huurders uit Muiden en Muiderberg organiseren 
we inloopavonden op 30 en 31 mei. De uitnodiging vindt u in het 
informatiepakket dat u heeft ontvangen.

Welkom nieuwe 
huurders uit

WELKOMMuiden / Muiderberg 

1972
2022

1972
2022

1972
2022

Scan de QR-code of  bezoek www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurdersvoor meer informatie

Alle informatie vind u ook terug op onze website www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurders of scan  de QR-code.

Bezoekadres  
(tijdelijk vanaf begin juni)Het Gooi en OmstrekenWilhelminastraat 111211 RH Hilversum

Openingstijden: Alleen open op afspraakMaandag t/m vrijdag 08:30 – 16:30 uur

Contact
T: (035) 672 66 99E: info@gooienom.nl I: www.gooienom.nl 

ReparatieverzoekenDigitaal via
 www.gooienom.nl/Telefonisch via 

(035) 621 08 88. 

Buiten kantoortijden neemt de Meldkamer waar.

Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders 
die een woning huren van Het Gooi en 
Omstreken. Kijk voor meer informatie op 
www.hgohilversum.nl.

In Muiden en Muiderberg is huurdersvereniging WMM actief. Kijk voor 
meer informatie op: www.hv-wmm.nl 

Individuele cv-installa-ties en mechanische ventilaties: 
Bonarius Service BV  (088) 115 13 13

Ontstopping riool en reiniging dakgoten: RRS Amsterdam
(0800) 099 13 13

Collectieve 
cv-installaties
Bonarius Service BV(088) 115 13 13

GeiserstoringenBonarius Service BV  (088) 115 13 13

Handige adressen

Huurdersorganisatie HGO

WMM Gooise Meren

© OpenStreetMap-bijdragers
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Puzzel

Incassoloterij

Horizontaal
 1  Is Het Gooi en 

Omstreken op 19 april
 5 Modern Hebreeuws
 9 Statenverbond
 10 Loon voor militairen
 12 Stad in Italië
 13  Is het dit jaar bij Het 

Gooi en Omstreken
 16 __ Marijnissen, SP
 17 Puntjes op de ï
 18 Uiterste grens
 19 Ovaal
 21 Doelpunten
 24 __ duurzaam vooruit
 28 Plaat
 29  Een slag om __ houden
 31 Bezorgplaats
 33 Cocktail
 35  Wie 1 horizontaal is, __ 

13 horizontaal
 36 Bijbelfiguur
 37 Duits lidwoord
 39 Batterij
 40 Plotseling
 41 Uitvoeriger

Verticaal
 1 Jaloers op z’n Engels
 2 Pijnkreet
 3 Bijbelfiguur
 4 Soort gems
 5  Je rijbewijs bijvoorbeeld
 6  Zoveel jaar bestaat 

Het Gooi en Omstreken
 7  Geef je feestelijke __ 

door aan Het Gooi en 
Omstreken

 8  __ Steel, staalproducent
 11 Grens
 12 Meel
 14 Wat doet het __?
 15 Nauw
 20 Elk
 22 Via __, Romeinse weg
 23 Russische theeketel
 25 Automerk
 26 Broedplaatsen
 27 Klagen
 30 Bouwwerk
 31 Fuseerde met TROS
 32 Toespraak
 34 Iwo __, Japans eiland
 38 Bestaat
 39 www.abudhabi.__

1e prijs A. de JongVuijk uit Hilversum

2e prijs M. WiegersKolen uit Hilversum

3e prijs G. Wernsen uit BunschotenSpakenburg

Iedereen die via automatische incasso betaalt neemt automatisch deel aan onze  
incassoloterij. Daarbij maakt u ieder half jaar kans op een prijs van 15, 25 of 50 euro!
Met de winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen!

Van harte  
gefeliciteerd!

©
 d

ep
u

zz
el

m
ak

er
.n

l

Stuur het woord in de oranje oplossingsbalk naar 
bewonersblad@gooienom.nl en maak kans op een 
Intratuin-bon t.w.v. 50 euro. Insturen kan tot en met 
10 juni. De prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht.
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De afgelopen periode heeft de gemeente Bun
schoten in samenwerking met woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken als ontwikkelende partij in 
Bunschoten gewerkt aan de planvorming voor de in 
totaal 31 woningen. Hiermee willen we voorzien in de 
dringende behoefte aan meer betaalbare woningen. 

Vrijdag 11 maart 2022 tekenden wethouder Huig van 
Barneveld van gemeente Bunschoten en Maarten 
van Gessel van Het Gooi en Omstreken een intentie
overeenkomst. Beide partijen spreken daarmee de 
intentie uit om 16 tiny houses en 15 sociale huur
woningen te bouwen op de groenstrook tussen Frits 
de Zwerver/Anne Frank en de Oostelijke Randweg. 

Bouw tiny houses en 
sociale huurwoningen 
in Bunschoten

INTENTIEOVEREENKOMST

Nieuwbouw nieuws 2022

Meer nieuws over nieuwbouwprojecten  
vindt u op gooienom.nl

Entreegebouw Rengerspark 
Feestelijke start bouw Entreegebouw 
Rengerspark Eiland 4 Bunschoten

START BOUW

Op symbolische wijze is vrijdag 11 maart de start bouw 
ge vierd van het Entreegebouw op het vierde woon
eiland van Rengerswetering in Bunschoten, ook wel 
Rengerspark genoemd. Wethou der Huig van Barneveld 
onthulde samen met de betrokkenen van de samen
werkende partijen het projectbord. 

Het gebouw is alzijdig ontworpen en vormt zo een fraai 
accent als entree van Rengerspark. Het entreegebouw 
bestaat uit een supermarkt (Vomar Voordeelmarkt) en 
een horecagelegenheid op de begane grond met erbo
ven 54 (sociale) huurappartementen, waarvan 22 zorg
woningen voor zorginstelling ’s Heerenloo.
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Op de foto van rechts naar links: Martijn Ketelaar van Woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken, Paul van der Eng van Hoorne Vastgoed, 
wethouder Huig van Barneveld, Arjan de Vries van Slokker Vastgoed en 
Aart van Haren van Vomar Voordeelmarkt.



Op www.gooienom.nl/veelgestelde-vragen
vindt u meer antwoorden op vragen van bewoners.

Vraag: 

Waar moet ik rekening mee 
houden bij het onderhouden 
van mijn tuin? 
Antwoord:

Let bij het onderhouden van uw tuin op de volgende zaken:
■ Gevel, kozijnen en dak moeten goed bereikbaar blijven voor 

onderhoud aan uw woning;
■ Wilt u een boom aanschaffen? Zorg er dan voor dat deze 

niet te hoog wordt;
■ Gebruik uw tuin niet als opslagplaats, werkplaats of 

stortplaats voor oude spullen;
■ Snoei op tijd de struiken en bomen in uw tuin zodat deze 

niet te hoog worden en uw buren er geen last van hebben;
■ Maai regelmatig het gazon;
■ Hoogte schutting achtertuin: over de gehele lengte mag 

die maximaal twee meter zijn;
■ Hoogte erfscheiding in de voortuin: mag maximaal één 

meter hoog zijn.

Vraag: 

Ik wil energiebesparende 
maatregelen nemen in huis, 
waar kan ik terecht voor 
advies en tips?  
Antwoord:

Het Gooi en Omstreken heeft de afgelopen jaren vooropgelo
pen in het verduurzamen van haar woningen. Mede door de stij
gende energieprijzen willen we onze bewoners en medewerk
ers verder helpen om zelf meer energie te besparen. Daarom 
werken we samen met gemeenten, lokale energiecoöperaties 
én bewoners. Met behulp van energiedisplays, bespaaradvies en 
besparingsproducten gaan we samen voor een lager energie
verbruik. Kijk voor tips, adviezen en energiecoöperaties bij u in 
de buurt op www.gooienom.nl/samenduurzaam 

VRAAG EN ANTWOORD

Vraag: 

Mag ik plantenbakken 
aan mijn balkon of 
galerij hangen? 
Antwoord:

Dat mag als u ze aan de 
binnenzijde hangt. 
 
Op de galerij mag de plantenbak de doorgang 
niet belemmeren. Plantenbakken die aan de 
buitenzijde hangen kunnen schade of letsel 
veroorzaken als ze vallen.

Vraag: 

Ik woon in een galerij-
flat. Moet ik zelf de 
galerij schoonmaken? 
Antwoord:

Ja.
 
U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken 
van het stuk galerij voor uw appartement.

Vraag: 

Ik wil een glasvezel 
internet verbinding, hoe 
regel ik dat? 
Antwoord:

Voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over 
glasvezel kijk op www.gooienom.nl/glasvezel 
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Zwart/wit 
negatief: 

Wegwijzer

Onderstaande bedrijven kunt u rechtstreeks benaderen voor reparaties

Individuele cv-installaties  
en mechanische ventilaties Bonarius Service (088) 115 13 13

Collectieve cv-installaties

Kortenhoef (Ireneweg 1 t/m 39) Feenstra (010) 264 00 12

Overige gemeenten Bonarius Service (088) 115 13 13

Verstopping en reiniging  
(riool, dakgoten en regenpijp)

Riool Reinigings Service  
(RRS Amsterdam)

(088) 030 13 13

Geiserstoringen Bonarius Service (088) 115 13 13

Liftstoringen Liftbedrijf MO2 (0800) 860 0860

Bezoekadres  
tot eind mei 2022
Schapenkamp 130
1211 PB Hilversum
(035) 672 66 99
info@gooienom.nl
www.gooienom.nl

Bezoekadres  
tijdelijk vanaf juni 2022
Wilhelminastraat 21
1211 RH Hilversum
(035) 672 66 99
info@gooienom.nl
www.gooienom.nl

We gaan (tijdelijk) verhuizen
Op dit moment is ons kantoor aan de Schapenkamp 
130 in Hilversum. Binnenkort gaan we verbouwen 
en daarom zitten we vanaf begin juni tijdelijk aan de 
overkant: Wilhelminastraat 21 in Hilversum. Kijk voor 
de actuele openingstijden en onze bereikbaarheid op 
www.gooienom.nl. We zijn alleen op afspraak geopend.

www.gooienom.nl

Reparatieverzoeken

Internet www.gooienom.nl/reparatieverzoek-melden 

Telefonisch (035) 621 08 88

Ook het laatste  
nieuws ontvangen 
in uw mail?  

Meld u aan voor onze  
enieuwsbrief via
www.gooienom.nl

Bereik de afdeling 
Huurincasso ook 
via WhatsApp!   
Vragen over uw huur?  
Stel ze dan makkelijk en  
snel via een whatsappje  
naar 06 29 43 14 94.  
Op werkdagen tussen 
8:00 uur en 16:00 uur.

Gooi en Om Magazine is een  
uitgave van Woningcorporatie  
Het Gooi en Omstreken. 
Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming worden overgenomen 
en/of gereproduceerd. Aan de inhoud 
van deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Nieuwe huurders van Ymere uit Muiden en  
Muiderberg kijken voor de juiste contact 
gegevens op de ontvangen deurhanger of op 
www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurders

WELKOMMuiden / Muiderberg 

1972
2022

1972
2022

1972
2022

Scan de QR-code of  bezoek www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurdersvoor meer informatie

Alle informatie vind u ook terug op onze website www.gooienom.nl/welkomnieuwehuurders of scan  de QR-code.

Bezoekadres  
(tijdelijk vanaf begin juni)Het Gooi en OmstrekenWilhelminastraat 111211 RH Hilversum

Openingstijden: Alleen open op afspraakMaandag t/m vrijdag 08:30 – 16:30 uur

Contact
T: (035) 672 66 99E: info@gooienom.nl I: www.gooienom.nl 

ReparatieverzoekenDigitaal via
 www.gooienom.nl/Telefonisch via 

(035) 621 08 88. 

Buiten kantoortijden neemt de Meldkamer waar.

Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders 
die een woning huren van Het Gooi en 
Omstreken. Kijk voor meer informatie op 
www.hgohilversum.nl.

In Muiden en Muiderberg is huurdersvereniging WMM actief. Kijk voor 
meer informatie op: www.hv-wmm.nl 

Individuele cv-installa-ties en mechanische ventilaties: 
Bonarius Service BV  (088) 115 13 13

Ontstopping riool en reiniging dakgoten: RRS Amsterdam
(0800) 099 13 13

Collectieve 
cv-installaties
Bonarius Service BV(088) 115 13 13

GeiserstoringenBonarius Service BV  (088) 115 13 13

Handige adressen

Huurdersorganisatie HGO

WMM Gooise Meren


