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VOORWOORD

Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt, is 2019 alweer (bijna) 2 maanden oud. De tijd 
vliegt.
De kerstballen zijn net opgeborgen en in de winkels zijn de schappen alweer gevuld 
met kleurig verpakte paaseitjes en paashazen in allerlei afmetingen.
In onze nieuwsbrief van december 2018, hebben wij al aangegeven, dat wij u in fe-
bruari 2019 zouden gaan verrassen met een geheel nieuwe lay-out en nieuwe naam. 
Hier is hij dan. “ Huurderspunt “ kleurrijk, prettig leesbaar en naar wij hopen, voor u 
een uitnodiging om te lezen.
Wij zijn er best een beetje trots op. 
Wat willen we bereiken met ons blad Huurderspunt?
• Huurders betrekken en informeren bij- en over onze activiteiten;
• Huurders informeren over de gesprekken met de woningstichting over allerlei 
 zaken (o.a. de huurverhoging, sloop- en nieuwbouw van woningen, grote renova- 
 ties van complexen, energiebeleid, leefbaarheid, etc.);
• Huurders informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de sociale volks 
 huisvesting en alle overige zaken die voor u als huurder van de woningstichting  
 Lek en Waard Wonen van belang kunnen zijn.

Heeft u suggesties voor onderwerpen of andere tips voor ons Huurderspunt, neem 
dan a.u.b. even contact met ons op.

Onze uitgangspunten voor 2019 hebben wij in onze (oude) nieuwsbrief van december 
jl., al aangegeven. Tussen de gemeente Molenwaard, de woningcorporaties, werk-
zaam binnen de gemeente Molenwaard en de daaraan gelieerde huurdersorganisa-
ties, zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van woningen, duurzaamheid en een veilige en prettige woonomgeving (leefbaarheid).
Deze afspraken zijn vastgelegd in de z.g. prestatieafspraken en door alle partijen d.d. 6 
december 2018 ondertekend. Een korte  notitie hiervan vindt u elders in deze uitgave 
van Huurderspunt. Het volledige document prestatieafspraken 2019 kunt u vinden op 
onze website www.huurdersstichtinglekwaardwonen.nl
Voor de prestatieafspraken voor 2020, zullen medio mei 2019 de oriënterende ge-
sprekken met de gemeente Molenlanden en de corporaties (waaronder nu ook de 
corporatie Kleurrijk Wonen- Giessenburg) weer beginnen. Voor dat deze gesprekken 
van start gaan, is het voor ons van belang te weten, wat u als huurder belangrijk vindt. 
Door middel van een digitale enquête* welke mede door de woonbond zal worden 
uitgevoerd en huurdersbijeenkomsten waarover u later zal worden geïnformeerd, wil-
len wij u hierover raadplegen.
*Deelname aan deze digitale enquête is uiteraard niet verplicht, maar toch doen wij 
een dringend beroep op u om aan deze enquête mee te werken. Het gaat ook om 
het belang van u als huurder. Bent u niet in bezit van een PC of internet of heeft u 
hulp nodig, neem dan  telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor het 
telefoonnummer, zie colofon. 

Dick de Kock
Voorzitter Huurdersstichting
Lek en Waard Wonen
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JAARVERSLAG 2018 
HUURDERSORGANISATIES
1. Inleiding

Statutair is t/m augustus 2018 nog sprake geweest van 

twee zelfstandige huurdersverenigingen. De nauwe en 

intensieve samenwerking, die tot stand is gekomen 

vanaf het moment dat beide huurdersverenigingen 

werden geïnformeerd over de voorgenomen fusie van 

de corporaties, heeft medio 2018 geresulteerd in een 

fusie tussen beide huurdersorganisaties. 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van deze fusie.

Op 15 maart 2018 is de akte van oprichting gete-

kend voor een nieuwe huurdersorganisatie, genaamd 

Huurdersstichting Lek en Waard Wonen. De ophef-

fingsvergaderingen van beide verenigingen hebben in 

overeenstemming met de statuten plaatsgevonden. 

Gemakshalve spreken we in dit jaarverslag over de 

Huurdersstichting Lek en Waard Wonen.

2. Het bestuur

Het bestuur van de Huurdersstichting Lek en Waard 

Wonen bestond in het verslagjaar uit vijf bestuursleden 

en één aspirant bestuurslid. Drie bestuursleden zijn 

woonachtig in de kern Nieuw-Lekkerland en twee be-

stuursleden en het aspirant bestuurslid zijn woonachtig 

in de kern Groot-Ammers. Pogingen om bestuursleden 

te werven vanuit de kernen Nieuwpoort/Langerak zijn 

helaas (nog) niet geslaagd.

3. Adviezen

In 2018 is gekwalificeerd advies uitgebracht over de 

volgende zaken.

Behandelde adviesaanvragen 2018 

Volgnr. Datum Onderwerp

1  19-mrt-18 Huurverhoging

2  2-apr-18 Asbestbeleid

3

3  22-mei-18 Toetreding regionale 

   geschillen commissie Zuid- 

   Holland

4  8-okt-18 Vrijwillige uitkoopregeling 

   woningen Venuslaan

5  22-nov-18 Wijziging openingstijden  

   steun punt Nieuwpoort

6  1-dec-18 Jaarplan en begroting 2019  

   WSLWW

4. Taken

De Huurdersstichting behartigt in het kader van de 

Wet op het Overleg Huurders/Verhuurder de belangen 

van alle huurders (ruim 2.300). De belangrijkste doelen 

waar de huurdersstichting zich voor inzet zijn:

- duurzaamheid;

- een veilige en prettige woonomgeving (leefbaarheid)

- goede dienstverlening;

- communicatie/terugkoppeling naar de achterban.

5. Overleg met Corporatie, Raad van Commissaris-

sen, MAR  en Huurdersstichting

Naast het wettelijk adviesrecht en instemmingsrecht 

wordt de Huurdersstichting in een vroeg stadium be-

trokken bij de totstandkoming van het beleid. Zo is 

er sprake van constructief overleg, worden mogelijke 

knelpunten tijdig ontdekt en is er daadwerkelijk sprake 

van invloed op het beleid van Lek en Waard Wonen.

In 2018 heeft vijfmaal formeel overleg plaatsgevonden 

met de corporatie, éénmaal met de huurdercommis-

sarissen en tweemaal met de corporatie, gemeente, 

andere corporaties en huurdersorganisaties werkzaam 

in de gemeente Molenlanden in verband met de presta-

tieafspraken 2019. Het bestuur is daarnaast 15x bijeen 

geweest, o.a. in verband met de fusievoorbereidingen, 

achterbanraadpleging etc. Jaarlijks overleg met de MAR 

heeft niet plaatsgevonden. Reglementair dient éénmaal 

per jaar een overleg tussen de MAR en de Huurders-

stichting plaats te vinden.

Jaarverslag 2018
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6. Overige activiteiten

De Huurdersstichting is in 2018 aanwezig geweest bij 

diverse wijk/projectgebonden informatieavonden over 

o.a. isolering, asbestinventarisatie- en sanering.

Eveneens hebben bestuurders zitting genomen in een 

tweetal projectgroepen t.b.v. het renovatieproject Lies-

del (Nieuwpoort) en het project sloop/nieuwbouw van 

Vlietstraat (Nieuw-Lekkerland).  

7. Werving huurdercommissarissen

Samen met de werving- en selectiecommissie van de 

Raad van Commissarissen van Lek en Waard Wonen 

heeft de Huurdersstichting in 2018 twee procedures 

voor de werving en selectie van twee huurdercommis-

saris doorlopen. Per 1 februari 2018 en per 14 mei 2018 

zijn respectievelijk de heer R.J.E. Theeuwen en de heer 

A.H.G. Rouwers als huurdercommissaris benoemd op 

bindende voordracht van de Huurdersorganisatie.

8. Prestatieafspraken

De woningcorporaties en huurdersorganisaties in      

Molenwaard hebben op 6 december 2018 met de        

gemeente de ‘Prestatieafspraken wonen voor 2019’ 

officieel vastgelegd.

Voor 2019 zijn er drie thema’s: verduurzaming, betaal-

bare huurwoningen en leefbare kernen en wijken.

De betrokken partijen hebben afgesproken dat de huur-

ders de verduurzaming zo min mogelijk in hun porte-

monnee gaan voelen.

Nieuw-Lekkerland, 30 januari 2019

D.H. de Kock

PRESTATIEAFSPRAKEN 2019

In de prestatieafspraken bepalen de drie partijen (ge-

meente, corporaties en huurdersorganisaties) samen 

met welke thema’s zij in het komende jaar aan de slag 

willen. De belangrijkste thema’s voor 2019 zijn: ver-

duurzaming, betaalbaarheid en de beschikbaarheid van 

voldoende sociale huurwoningen.

Verduurzaming

Vooral het thema verduurzaming staat in de schijn-

werpers de komende tijd. De woningbouwcorporaties 

hebben de komende jaren een grote opgave om sociale 

huurwoningen te verduurzamen. In de prestatieafspra-

ken is afgesproken dat dit zo min mogelijk mag leiden 

tot huurstijgingen. Voor de komende jaren is dat de 

grootste uitdaging.

Op weg naar Molenlanden

In Molenlanden worden in 2019 nieuwe prestatieaf-

spraken gemaakt met alle corporaties in het werkge-

bied, op basis van de nieuwe woonvisie die Molenlan-

den gaat maken.

De afspraken in Molenwaard zijn een uitwerking van 

eerder gemaakte afspraken; vanwege de herindeling is 

er in Molenwaard voor gekozen om de afspraken voor 

2019 beleidsarm te maken en voort te zetten wat er 

voor 2018 al was afgesproken.

Op de foto hierboven v.l.n.r.: de heer G. Kraaijeveld (SLiM 
Wonen), de heer D. de Kock (Huurdersstichting Lek en 
Waard Wonen), de heer R. Vos (Huurdersbelang Streef-
kerk), de heer M. van Es (Beter Wonen Streefkerk), me-
vrouw A. Tukker (Lek en Waard Wonen), de heer F. Meer-
kerk (wethouder gemeente Molenwaard), mevrouw L. 
Marchesini (Tablis Wonen).

(tekst overgenomen van de website WS-LWW)     



19 december 2018
Het komende jaar verandert er weer veel voor huur-

ders en woningzoekenden. Zo stijgen de inkomens

grenzen en de huurprijs tot waar huurders aanspraak 

kunnen maken op huur-

toeslag.   

Huurverhoging
De huurprijzen in de sociale sector mogen maximaal 

stijgen met 4,1% of 5,6% (vanaf een huishoudinkomen 

van €42.436,-) . Voor corporaties geldt dat het gemid-

delde aan huurstijgingen volgend jaar niet hoger mag 

zijn dan 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). 

Het optrekken van de huur na een verhuizing telt hier-

in mee. 

Sociaal Huurakkoord
Wel sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes 

begin deze week een Sociaal Huurakkoord om de 

huurstijging aan banden te leggen en om voor huur-

ders met een laag inkomen en hoge huur huurbevrie-

zing of huurverlaging mogelijk te maken. Corporaties 

stemden vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. 

De uitslag van de stemming van de achterban van de 

Woonbond wordt komende vrijdag bekend. Het mi-

nisterie geeft aan dat de nodige wetswijzigingen voor 

2019 uit het huurakkoord niet op tijd gemaakt konden 

worden, waardoor de maximale percentages voor 

2019 hoger liggen dan in het Huurakkoord. Ze geeft 

aan dat corporaties zelf wel kunnen kiezen voor een 

lagere gemiddelde huurstijging. Aangezien corporaties 

instemden met het Huurakkoord, verwachten wij ook 

dat ze dit zullen doen.

Bron: Woonbond.

Wat verandert er voor 

huurders in 2019?

Stijging gemeentelijke
heffingen, door hogere 
rijksbelasting op afval
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11 januari 2019
De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan 

in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de be-

lasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan 

verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra 

kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke hef-

fingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar 

met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeen-

ten 2019(externe link). Dat rapport wordt ieder jaar in 

januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek 

van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) 

van de Rijksuniversiteit Groningen.

Cijfers 37 grote gemeenten bekend
Het rapport laat zien wat huurders en huiseigenaren in 

37 grote gemeenten aan gemeentelijke heffingen moe-

ten betalen. Later in het jaar -als alle lokale overheden 

hun tarieven hebben vastgesteld- komt COELO met de 

Atlas van Lokale Lasten, een overzicht van de lasten 

in alle 355 gemeenten die Nederland heeft. Dan wordt 

niet alleen duidelijk wat inwoners aan hun gemeente 

moeten betalen, maar ook wat zij moeten afdragen aan 

provincie en waterschap.

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld
Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer 

afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijks-

belasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwer-

kers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En 

veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwo-

ners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers
Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemid-

deld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %. 

Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel 

gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, 

maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook 

de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren 

betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eige-

naar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen 

aan de gemeente, en huurders 5,4 %
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Rioolheffing Molenlanden: De vervuiler betaald meer. (bron Kontakt Alblasserwaard) 

MOLENLANDEN • Het principe ‘De vervuiler betaalt’ krijgt de nadruk bij de rioolheffing in de nieuwe ge-

meente Molenlanden.

Dat stellen de colleges voor aan de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard.

Wethouder Frank Meerkerk (Molenwaard): “Het vaste bedrag wat iedereen betaalt wordt lager, terwijl het 

variabele deel belangrijker wordt. We meten dat aan de hand van de cijfers van waterbedrijf Oasen. Hoe 

meer water je gebruikt, hoe hoger deze heffing. We willen er zo naar toe gaan dat de grote vervuilers hun 

kosten niet afwentelen op anderen.”

Wethouder Harmen Akkerman (Giessenlanden) vult hem aan: “Het stimuleert ook het duurzamer gebruik 

maken van water. Je merkt het veel directer in je portemonnee als je de tuin sproeit met slootwater in 

plaats van water uit de kraan.”

Huurders

Er zit wel een pijnpunt aan deze nieuwe manier van werken. Bij huurwoningen wordt het vaste deel be-

taald door de woningcorporatie. Voor huurders gaan de kosten dus relatief meer omhoog. We zijn nu in 

overleg over hoe we het voordeel van de lagere kosten voor woningcorporaties ten goede kunnen laten 

komen aan de huurders.”

Aldus de toenmalige wethouders.

Wat is het geworden?

De tarieven voor de rioolheffing in voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn geharmoni-

seerd. Dat betekent dat alle inwoners in Molenlanden nu hetzelfde bedrag betalen. Voor de inwoners van 

de voormalige gemeente Molenwaard betekent dit een verlaging van de lasten voor het eigenarendeel 

(lees woningcorporatie). Het gebruikersdeel per m³ water gaat wel omhoog m.a.w. als gebruiker gaan de 

lasten van de huurder omhoog terwijl het eigenarendeel voor de corporatie wordt verlaagd. Het gebrui-

kersdeel per m3 is door de gemeente vastgesteld op € 0,97 (dit bedrag wordt geïnd door Oasen).

 

In het artikel geeft de wethouder aan, in gesprek te zijn met de corporaties, hoe het voordeel van de lagere 

kosten voor de corporaties ten goede te kunnen laten komen van de huurders. Als deze gesprekken heb-

ben plaatsgevonden, zijn wij als huurdersorganisaties hier niet bij betrokken geweest.

WIJ ZULLEN HIEROVER OP KORTE TERMIJN MET DE CORPORATIE IN GESPREK GAAN.
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Incassowijziging

In onze nieuwsbrief van december 

2018 hebben wij aandacht besteed 

aan de door Woningstichting Lek 

& Waard Wonen voorgestelde in-

cassowijziging. Ter info voor u, de 

Huurdersstichting is hierover in gesprek met de 

Woningstichting. Wordt vervolgd. 

Digitale enquête

Wat kunnen wij voor u betekenen

Wij als Huurdersstichting Lek en 

Waard Wonen willen graag meer 

contact en betrokkenheid van u als 

huurder. U vormt tenslotte onze 

achterban! Om u beter van dienst te 

kunnen zijn en te kunnen inspelen en 

meedenken met u, over wat u be-

langrijk vindt en van ons verwacht. Misschien zijn er 

knelpunten of heeft u gerichte vragen, deel het met 

ons. Het is voor ons belangrijk te weten wat er leeft.    

Hiervoor willen wij binnenkort in samenwerking met 

de Woonbond een digitale huurders-enquête uitzetten 

onder alle huurders. D.m.v. een aantal gerichte en kor-

te vragen, willen we proberen een duidelijk beeld te 

krijgen, over wat er leeft en waar de eventuele knel-

punten zitten. De resultaten van deze enquête worden 

uitgewerkt door de Woonbond. Wij krijgen niet uw per-

soonlijke mailadressen. 

Heeft u geen PC, maar wilt u toch graag meewerken 

aan deze enquête, bel dan even naar één van de tele-

foonnummers vermeld in de colofon.

Houd uw brievenbus in de gaten. Binnen-
kort volgt een brief hoe u 
mee kunt doen aan de enquête.

Het Liesdel project

Tot de taken van de bestuursleden van de Huurders-

stichting behoort onder andere ook deelname en be-

trokken zijn bij Groot-Onderhoud/renovatietrajecten. Zo 

ook bij een Groot-Onderhoud/Renovatie traject voor 18 

woningen aan de Liesdel in Nieuwpoort. Het gaat hierbij 

om huizen van ruim 60 jaar oud die echt toe zijn aan 

groot onderhoud en gedateerd zijn.

Als Huurdersstichting zijn we hierbij met 2 bestuursle-

den betrokken. Een dergelijk Groot Onderhoudstraject 

vraagt lange voorbereiding en zorgvuldige besluitvor-

ming. In 2016 is er aan de bewoners van de Liesdel wo-

ningen middels een enquête gevraagd naar hun wensen 

, tevredenheid zowel over hun woning als hun woonom-

geving en verbeterpunten.

In 2017 zijn de uitkomsten hiervan verwerkt en is er ge-

start met de voorbereidingen.

*1 
In januari 2018 was de eerste informatieavond voor be-

woners. Namens de WBS is als vaste contactpersoon Ire-

ne Domburg aanwezig en voor de technische en bouw-

kundige knowhow Hein van Corven. Zij informeerden de 

bewoners over de plannen, mogelijkheden en keuzes die 

er gemaakt moeten worden in algemene zin.

Aan de bewoners wordt gevraagd hierbij mee te denken 

en zitting te nemen in de projectgroep. Op deze avond 

melden zich 3 bewoners aan, zij zullen steeds aanwezig 

zijn bij besprekingen en tevens de eventuele terugkop-

peling vormen naar de overige bewoners.

In februari 2018 vindt er een eerste bespreking van de 

projectgroep plaats, er moet veel informatie worden in-

gewonnen en onderzoek plaatsvinden want er zal een 

belangrijke keuze gemaakt moeten worden nl.: Slopen 

of Groot-Onderhoud uitvoeren??

In Mei 2018 worden de resultaten besproken in de 

projectgroep. Er is er veel huiswerk gedaan en worden 

opties voorgelegd en besproken. Uiteindelijk wordt una-

niem gekozen voor Groot Onderhoud!
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Voor de bewoners van de Liesdel breekt nu een span-

nende en enerverende tijd aan, maar we verwachten 

een prachtig eindresultaat , goed voor vele jaren woon-

plezier!

Henk Otten en Elly Voorwinden.

RUBRIEK HUURDERSPOST
Onderstaande brief hebben wij ontvangen van een huurder.

Geachte bestuur,

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat uw nieuwsbrief 

weinig door mij wordt gelezen. Ik ben inmiddels 7 jaar 

huurder, heb geen problemen met mijn woning, woon in 

een prettige buurt dus m.a.w., waarom zou ik mij druk 

maken. Wel denk ik dat de huurdersstichting voor velen 

een belangrijke rol kan spelen. Niet alle huurders ver-

keren in dezelfde omstandigheden als ik. Bij toeval heb 

ik wel de uitgave van december 2018 gelezen waarin u 

als bestuur zich afvraagt op welke wijze u de huurders 

kunt benaderen. Als (vrij) jonge huurder zou ik willen 

voorstellen jongeren te verbinden met de huurdersstich-

ting door middel van een facebookpagina en om polls te 

gebruiken bij het onderzoeken van wat er leeft bij deze 

jonge huurder(s). Jongeren vinden dit interessanter dan 

een nieuwsbrief. 

Persoonlijk zou ik graag meer willen weten welke bedrij-

ven aan de woningstichting zijn verbonden.

Noot van de redactie: Wilt u reageren op deze ingezonden 
brief, heeft u vragen, opmerkingen en / of suggesties voor 
deze rubriek, stuur dan uw reactie naar de huurderspost van 
Huurderspunt.                                              
Kijk voor een (mail)adres in de colofon.

Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt ,er kunnen ver-

gunningen aangevraagd en tekeningen nader uitgewerkt 

worden, weer veel huiswerk voor de WBS. Daarna moet 

er worden nagedacht over eventuele aannemers en wel-

ke materialen er moeten worden gekozen.

In juni 2018 houden een drietal aannemers een presen-

tatie. Er wordt gekozen voor Zwaluwe Bouw als bedrijf 

om de plannen verder uit te voeren.

*2 

In Juli 2018 vindt een tweede informatieavond voor de 

bewoners plaats. Op deze avond wordt toegelicht welke 

werkzaamheden LWW wil laten uitvoeren en op welke 

manier. Er loopt bovendien in dit deel van Nieuwpoort 

een riolering/ herbestrating project van de Gemeente, 

ook dat aspect wordt meegenomen en ingepast zodat 

de werkzaamheden logisch aansluiten op elkaar.

In november 2018 is er een volgende vergadering van 

de projectgroep waarbij ook de aannemer aanwezig is, 

hij verteld de nodige bijzonderheden over het inmiddels 

definitieve ontwerp en tevens over hun werkwijze en 

werkvolgorde, welke materialen zullen worden gebruikt 

maar ook over de eventuele overlast voor de bewoners. 

*3 
Begin december is er een 3de informatieavond voor alle 

bewoners. De aannemer en opzichter van het bouwbe-

drijf zijn hierbij aanwezig. Hier word praktische informa-

tie verstrekt, zoals: wie is aanspreekpunt en hoe is hij te 

bereiken? Tenslotte wordt de bewoners nog een duide-

lijke brochure verstrekt waarin alle werkzaamheden, de 

planning en verdere relevante informatie zijn na te lezen.  

Het is de bedoeling dat op 10, 11 en 12 december iedere 

bewoner van de Liesdel wordt bezocht door de uitvoer-

der en Irene Domburg van de WBS. Het gaat hierbij om 

een technische opname van de woning. Dat is eigenlijk 

een stukje individueel maatwerk, waarbij de specifieke 

wensen, omstandigheden en mogelijkheden worden be-

sproken en vastgelegd.  En dan zal begin Februari 2019, 

deze renovatie aan de Liesdel van start gaan.

Woning nummer 6 zal als eerste woning worden gedaan 

, dit als een soort testcase voor de bouwers,  om daarna 

meteen te kunnen dienen als modelwoning.

Het Liesdel project vervolg
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21 december 2018
‘Voor de gebouwde omgeving ligt er een mooi tussenresultaat,’ concludeert Woonbonddirecteur Paulus 

Jansen. ‘Zoals de wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van woningen en woningcorporaties die 

op korte termijn al 100.000 woningen aardgasvrij gaan maken. Onze zorg zit nog in de doorrekeningen 

van de planbureaus die begin volgend jaar komen. Zijn de ambities betaalbaar?’ Voor de Woonbond is 

van belang dat huurders niet de dupe worden van het klimaatbeleid. 

In het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond eerder deze week sloten, is afgesproken dat bij ver-

duurzamende renovaties de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging 

in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit 

gaan, doordat de woonlasten dalen.

Verhuurderheffing
Op de lange termijn moeten miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. De Woonbond vindt het 

noodzakelijk dat het kabinet het mes zet in de verhuurderheffing die corporaties miljarden aan inves-

teringskracht kost. Gisteren waarschuwde de Autoriteit Woningcorporaties nog voor de impact van de 

verhuurderheffing op de nodige investeringen van corporaties in nieuwebouw en verduurzaming. Jan-

sen: ‘Zorgen voor betaalbare woonlasten, de woningnood aanpakken én miljoenen huurwoningen ver-

duurzamen gaat alleen als het kabinet stopt corporaties uit te knijpen. Dat is essentieel voor onze steun 

aan een uiteindelijk akkoord.’

Stijgende gasrekening
Onderdeel van de klimaatplannen is een verschuiving van belastingen van elektriciteit naar gas. Zo wordt 

gasgebruik duurder. Een logische stap, maar huishoudens met lage inkomens die de komende jaren 

nog in slecht geïsoleerde woningen wonen mogen hier niet de dupe van worden. De Woonbond vindt 

dan ook dat het kabinet moet kijken hoe deze huishoudens gecompenseerd kunnen worden voor de 

stijgende gasrekening.                                                                   

Bron; Woonbond.



28 december 2018
Kies voor koken op inductie, zodat de keuken meteen 

klaar is voor wonen zonder aardgas. Dat adviseert 

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Huurders kun-

nen bij hun verhuurder vragen om installatie van een 

inductiekookplaat, of dat zelf regelen. Het vraagt een 

investering, maar daarmee is de keuken wel klaar voor 

een klimaatvriendelijke toekomst.

 

\

Net als de cv-ketel zal op den duur ook het gasfornuis 

verdwijnen als huizen aardgasvrij worden. Koken op in-

ductie heeft van de elektrische kookplaten de meeste 

voordelen. Hoewel er nu nog weinig verschil is voor het 

klimaat, wordt koken met een stekker steeds schoner. 

Dat komt doordat elektriciteit steeds duurzamer wordt 

opgewekt en aardgas niet.

Voordelen van inductie
Bijna de helft van de consumenten kiest inmiddels al 

voor inductie voor hun nieuwe keuken of kookplaat. 

Van deze groep is 90 procent tevreden over de induc-

tiekookplaat, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. 

Ze zien als voordelen dat een inductiekookplaat mak-

kelijk schoon te maken is, veilig en makkelijk in gebruik 

en mooi om te zien.

Wokken  op inductie gaat prima

WOORDZOEKER

Alles over wonen

AFVOER INTREK STEDEBOUW

BALKON KAMER STUDENTENKAMER

BEJAARDENTEHUIS KEET STUDIO

BEWONER KELDER TE KOOP

BEWOOND  KOSTEN TOEZICHT

DAKVORST LOGEERADRES  VERHUURDE

DEUR MEUBILAIR VERKOOP

ETAGEWONING MOLEN VERWARMINGSBUIS

GANG ONBEWOOND VRIJGEZELLENFLAT

HERENHUIS PLAATS WONING

HOFSTEE PLAFOND WONINGBEZETTING

HUIZENMARKT RENOVATIE WONINGBOUW

HUURDER RESIDENTIE WONINGNOOD

HYPOTHEEK SERRE WOONGELEGENHEID

INTERIEUR SLOPPENWIJK WOONRIJK

De overgebleven letterds vormen de oplossing

U kunt uw oplossing insturen voor 15 maart, 

o.v.v. puzzel 1 Huurderspunt.

naar: HS postbus 60, 2957 ZG Nieuw-Lekkerland

of mailen naar info@hs-lww.nl

Onder de goede inzenders verloten wij een VVV-bon van 10 euro.

Koken inductie schoner
en veiliger 

Puzzel nr. 1
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APRIL/MEI: HUURDERSBIJEENKOMST(EN)

-  Dit jaar zullen wij per kerngemeente een huurders 

 raadpleging houden.

-  Wij zullen u tijdig informeren over de juiste data, 

 locatie, aanvangstijd en onderwerpen.

    

VERDER KUNT U ONS VINDEN OP

29 mei 2019         

Braderie Nieuwpoort

21 juni 2019         
Midzomermarkt speeltuinvereniging Nieuw-Lekkerland

September 2019 
Braderie Kleyburgplein Nieuw-Lekkerland

Zie ook onze website.

 

Leefbaarheid

Wellicht ergert u, als bewoner (huurders en niet huur-

ders) van onze gemeente u ook aan rondslingerend af-

val, verwaarloosde (voor)tuinen die worden gebruikt als 

opslag voor diverse zaken en waar het onkruid welig 

tiert. Gelukkig is het bij het overgrote deel van de bewo-

ners keurig verzorgd. Laten we daar een voorbeeld aan 

nemen. Houd uw pad en tuintje glad en netjes. U hoeft 

zich niet te spiegelen aan anderen. Niet iedereen heeft 

de financiële middelen voor dure beplanting of tegels 

maar opruimen en onkruidvrij houden kost geen geld. 

Ook een stukje behulpzaamheid bij mensen, die het zelf 

niet meer kunnen kan al een bijdrage leveren aan een 

nette leefomgeving.

Een tweede ergernis is de hondenpoep, op trottoirs, 

parkeerplaatsen, plantsoenen en grasvelden waar kin-

deren spelen. Gelukkig zijn er nog veel (echte) honden-

liefhebbers, die trouw de uitwerpselen van hun vier-

voeter opruimen. Voor de niet opruimers, weet u dat 

poepzakjes gratis bij de supermarkten verkrijgbaar 

zijn. Neem als dierenliefhebber uw verantwoordelijk-

heid zodat we allemaal frank en vrij kunnen lopen en 

spelen zonder het risico om in hondenpoep te stappen.

Kortom, laten we allen onze verantwoordelijkheid ne-

men en zorgdragen voor een schone, nette, veilige en 

prettige leefomgeving. 

Activiteitenkalender 2019 Beste Huurders
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Bezoek ook onze website
www.huurdersstichtinglekwaardwonen.nl voor het laatste nieuws over onze huurdersstichting

Colofon

Verschijnt 3 x per jaar.

Oplage 2350 exemplaren.

Verspreiding: Huurders van 
Woningstichting Lek & Waard 
Wonen.

Huurdersstichting Lek & Waard 
Wonen is lid van de Woonbond. 
Lidmaatschapsnummer 113902 
Huurderslijn: 02 5517700

De Huurdersstichting is ingeschre-
ven bij de K.v.K. te Rotterdam
onder  Nr. 24298263

Voorzitter : 06 53367173
Secretariaat : 06 29186143
Emailadres : info@hs-lww.nl 
 

Redactie
Nel Elzinga

Redactieadres
Postbus 60 
2957 ZG Nieuw Lekkerland

vormgeving
Gelderblom,Oud-Alblas

druk
Gelderblom, Oud-Alblas

EVEN VOORSTELLEN

Naam:  Paul Dzon.

Geboren in 1957 in Maastricht.                         

Wonend in Nieuw Lekkerland

Hoelang al huurder: 28 jaar

Waarom penningmeester HS: Ik ben in 1996 lid geworden van de ledenraad 

en dit heb ik 14 jaar mogen doen. Zo is mijn interesse ontstaan wat betreft de 

verhouding tussen Huurders en Verhuurders. In 2016 ben ik lid geworden van 

de Huurdersvereniging van de corporatie. 

Ik ben zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de sociale woningbouw. De 

nieuwe Woningwet biedt huurdersorganisaties betere mogelijkheden om mee 

te praten en invloed te hebben op het beleid van de corporaties en dit is voor 

mij een grote motivatie om me in te zetten voor de huurdersbelangen, in het 

bijzonder de belangen van de huurders van Lek & Waard Wonen.


