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Op het moment van schrijven 
zwaaien we een koude, soms 

wat sombere meimaand uit met 
zomerse temperaturen en veel zon. 

En.. misschien nog belangrijker: 
het vaccineren is flink op stoom 
en we zien dat er nu in rap tempo 

versoepelingen komen.

Iedereen die ik spreek snakt er ook naar. Elkaar weer 
ontmoeten op een terras en gelukkig ook weer met 
meer bezoekers in huis of in de tuin. Samen met onze 
partner Aafje kijken wij ook steeds naar de mogelijk-
heden in Midden-Inn. U leest hierover verderop meer. 
Wij hopen u allemaal op korte termijn weer te mogen 
ontmoeten in de brasserie of tijdens een van de gezel-
lige activiteiten.  

Wilt u lekker sportief bezig zijn én elkaar tegelijkertijd 
ontmoeten? Dan kunt u uiteraard nog steeds gebruik 
maken van de jeu-de-boulesbaan, die te vinden is 
tussen Midden-Inn en de vijver. Ieder weekend wordt 
er al veelvuldig gebruik van gemaakt. Nu het beter 
weer wordt, zijn ook de mooie zomeravonden ideaal 
om een balletje te gooien. U bent van harte uitgeno-
digd om uw buren uit te dagen voor een potje. Bij de 
brasserie is tijdens de openingstijden een set met ballen 
beschikbaar. 

De baan is in 2019 op initiatief van de Huurdersraad 
aangelegd om het 100-jarig bestaan van de vereniging 
te vieren en ontmoeting tussen buren te bevorderen. 
Ook nu nam de Huurdersraad weer het initiatief voor 
een investering in de leefbaarheid. Helaas dit keer 
vanwege een uitermate trieste aanleiding. U heeft 
ongetwijfeld meegekregen dat in een van onze woon-
gebouwen oudere huurders zijn geconfronteerd 
met een nep-vaccinatie. Dit is iets wat we niet snel 
verwachten in ons dorp, maar toch is het gebeurd. 

Het is in-en-in triest dat iemand het in zijn hoofd 
haalt om onze oudere huurders op deze wijze 
de stuipen op het lijf te jagen. Wij prijzen ons 
wel gelukkig met een zeer betrokken bur-
gemeester en een betrokken Huurdersraad, 

waardoor we snel tot actie over konden gaan. 
U leest er meer over in deze nieuwsbrief. 

Ik wens u een mooie zomer met hopelijk snel nog meer 
vrijheid en veel leesplezier met deze uitgave.

Gerben Stolk | Voorzitter

Voorwoord

Brasserie opent 
voorzichtig de deuren
Goed nieuws voor Midden-Inn: dankzij de versoe-
pelingen gaan de deuren van de brasserie voor-
zichtig weer open! Vanaf 14 juni is er weer een 
kok / catering aanwezig en kunnen de bewoners 
er weer terecht om een hapje te eten en elkaar 
te ontmoeten. Ook de activiteiten worden weer 
rustig aan opgestart. Ook bezoekers uit de rest van 
het dorp mogen weer gebruik maken van de bras-
serie. Uiteraard geldt voor alles dat te allen tijde 
de anderhalve meter 
afstand gehouden 
moet worden. Ook 
het terras is dankzij 
het mooie weer open. 
We zijn ontzettend 
blij dat we deze stap-
pen samen met onze 
partner Aafje kunnen 
maken.  



Eén keer per jaar ontvangt u de eindaf-
rekening van uw energieleverancier. 
Ook wel de jaarrekening genoemd. Veel 
mensen kijken alleen naar het bedrag 
dat zij moeten bijbetalen of terug ont-
vangen. Maar er staat veel meer infor-
matie op de rekening. Een korte uitleg.

Verbruik
Kloppen de meterstanden op uw jaarrekening? Zijn die het-
zelfde als de standen die u heeft doorgegeven? Als u een 
slimme meter heeft, heeft u de standen niet door hoeven 
geven. Dan leest de netbeheerder die zelf uit.

Vaste leveringskosten
Deze bepaalt uw energieleverancier zelf. Het is een vast 
bedrag per maand. Het maakt niet uit hoeveel gas en stroom 
u verbruikt.

Variabele leveringskosten
Het bedrag dat u per kilowattuur aan verbruikte stroom of 
per kuub aan verbruikt gas betaalt.

Netbeheerkosten
De netbeheerder (een ander bedrijf dan uw energieleveran-
cier) onderhoudt het energienetwerk en verzorgt het trans-
port van stroom en gas. Hiervoor maakt het bedrijf kosten. 
Uw energieleverancier brengt deze kosten bij u in rekening.

Belasting
U betaalt belasting over het verbruik van stroom en gas. 
Een deel van het verbruik ziet de overheid als basisbehoefte. 
Daarom krijgt u een belastingvermindering. In 2021 is die  
€ 558,56. Tot slot betaalt u ook de Opslag Duurzame Energie- 
en Klimaattransitie (ODE). Dit is een belasting waarmee de 
productie van duurzame energie wordt betaald. Alle drie de 
bedragen ziet u terug op uw jaarrekening.

Termijnbedrag
Dit is het bedrag dat u per maand aan uw energieleveran-
cier betaalt. Dit bedrag is gebaseerd op een schatting van 
uw verbruik.

Correctiefactor gas
De zogeheten verbrandingswaarde van gas is niet overal 
gelijk. Dit wordt verrekend met een correctiefactor. Deze 
moet tussen 0,9 en 1,03 liggen. Staat er een hogere correctie-
factor op uw rekening? Dan betaalt u te veel. 

Wat staat er eigenlijk op... 
uw energierekening?

100 kaarsjes!
Hieperdepiep.. hoera! Voor mevrouw Oomsen! Op 
20 mei mocht zij maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. 
Mevrouw Oomsen huurt al vanaf de opening van 
het Midden-Inn naar tevredenheid een apparte-
ment. Namens de WBV Heerjansdam hebben wij 
een bos bloemen en een pakket met lekkere ver-
snaperingen langsge-
bracht. Ondanks alle 
beperkingen heeft 
mevrouw Oomsen 
een mooie dag gehad. 
Ze hoopt snel samen 
met haar kinderen 
en kleinkinderen 
een mooi feestje te 
houden! Wij felicite-
ren haar nogmaals 
en hopen dat ze het 
snel kan vieren met 
de hele familie.

Camera’s voor drie complexen
‘Ouderen opgelicht door prikfraudeurs met nep-vaccin’. 
Halverwege maart werden we flink opgeschrikt door het 
bericht dat er prikfraudeurs actief waren in ons dorp. De 
Huurdersraad ondernam direct actie en ging samen met 
het bestuur aan de slag. Na afstemming met de burge-
meester kon er versneld besloten worden om camera’s op 
te hangen in de entree van de 3 grootste woongebouwen 
waar veelal oudere huurders wonen: ’t Rondom, de Peren-
hof en het Horspad. We hopen hiermee de veiligheid van 
de bewoners te vergroten. Uiteraard worden hierbij de pri-
vacy regels gerespecteerd. 

Het bestuur dankt 
de Huurdersraad 
en de burgemees-
ter (niet op de foto) 
voor de snelle actie. 
Vlnr: Kees van der 
Burg, Gerben Stolk, 
Arie Bras en Kees 
Hollemans.



Harde muziek, slaan met deuren, 
blaffende honden, overhangende takken 
of auto’s op de stoep. U kunt als bewoners 
best weleens last hebben van uw buren. 
Gelukkig leidt dit lang niet altijd tot 
langdurige problemen. Gaat het toch 
mis? Dan kan buurtbemiddeling soms 
uitkomst bieden. U kunt hiervoor terecht 
bij MEE Plus.

De eerste tip van buurtbemiddelaars is: probeer er zelf uit 
te komen. Spreek degene van wie u overlast ervaart altijd 
eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de 
overlast bewust zijn. Leer uw buren kennen. Als u weet 
dat uw buurman in de nachtdienst werkt, ervaart u nach-
telijk gestommel op de trap veel minder snel als overlast. 
Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplos-
sen. Wilt u graag in gesprek met uw buren, maar weet u 
niet waar u moet beginnen? Hierbij een aantal adviezen:

• Maak een afspraak en neem de tijd
• Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die 

u ervaart
• Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
• Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u de hulp 
inschakelen van Buurtbemiddeling van MEE Plus. Daar 
bemiddelen getrainde vrijwilligers tussen buren die een 
conflict met elkaar hebben. 

Waar ze bij helpen? Bij alles waar buren samen niet 
uitkomen: van geluidsoverlast tot rommel in het trap-
penhuis en van dierenoverlast tot pesterijen. Buurtbe-
middeling is er niet voor familieproblemen. Daar zijn 
andere instanties voor. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling? Neem 
dan contact op met de coördinator via 078-7508969 of 
via buurtbemiddeling@meedrechtsteden.nl. 

Samen komen we eruit 

Drie tips van een buurtbemiddelaar

1. Bedenk dat door de strakke interieurs van 
tegenwoordig geluiden snel bij buren terecht-
komen. Tapijt op de grond en gordijnen aan de 
muur zijn goede geluidsdempers.

2. Spreek elkaar bij irritaties of ruzie op tijd aan. 
Hoe langer u wacht, hoe bozer u wordt. De 
kans wordt daardoor steeds groter dat de toon 
waarop u uw buur uiteindelijk aanspreekt het 
alleen maar erger maakt.

3. Klopt u bij de ander aan omdat u overlast 
ervaart, zeg dan vooral niet wat diegene moet 
doen. Dus niet: “Je moet je kinderen om acht 
uur in bed leggen.” Of: “Je moet je tv zach-
ter zetten.” Maar wel: “Je kinderen maken ’s 
avonds nogal veel lawaai, herken je dat?” Of: 
“Weet je dat het geluid van je tv vrij luid bij 
ons te horen is?” Met een open gesprek bereikt 
u veel meer.

Uitbreiding geheugentraining
Mensen met geheugenproblemen structuur geven en 
hun mantelzorgers een dag ontzien: dat is in  een noten-
dop het idee achter de dagvoorziening geheugentraining 
die een jaar geleden startte in Midden-Inn. De training is 
zo’n succes en de vraag zo groot dat deze wordt uitgebreid. 
Naast de maandag start de training nu ook op donderdag. 
De dagvoorziening is bestemd voor mensen met geheugen-
problemen, die in het bezit zijn van een WMO-indicatie. 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ingrid Mon-
teiro via telefoonnummer 06-82008365. 
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Kamers met 
aandacht
De meeste jongeren die uit huis gaan, 
krijgen steun van ouders, vrienden en 
familie. Maar wat nou als dat sociale 
vangnet er niet is? Daar komt Kamers 
met Aandacht om de hoek kijken. 

Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit- 
organisatie en helpt kwetsbare jongeren op weg naar 
zelfstandigheid. Zij zoeken mensen die een kamer 
willen verhuren aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar 
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oud, die op eigen benen willen staan, maar nog een tus-
senstapje nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Iedereen kan een Kamer met Aandacht bieden. 
Er kunnen Kamers met Aandacht worden gerealiseerd 
bij gezinnen of alleenstaanden, maar ook in studen-
tenhuizen, gastenverblijven of woongroepen. Ook als 
je zelf woonruimte huurt, kun je toestemming krijgen 
om mee te doen, zonder dat je je huurtoeslag kwijt-
raakt. Als verhuurder bepaal je zelf hoeveel ‘aandacht’ 
je wilt bieden. Ben je of ken je iemand met een kamer 
vrij, die graag van betekenis wil zijn voor een jongere? 
Kijk dan op www.kamersmetaandacht.nl voor meer 
informatie. 


