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Voorwoord
Voor iedereen die in Heerjansdam of Nederland vakantie 
heeft gevierd, is het duidelijk: het weer wordt steeds meer 
mediterraans, dus vakantie vieren in ons eigen dorp is 
zeker geen straf. Met een mooi zwembad en de Waal -een 
van de beste openwater zwemgelegenheden- is er volop 
vertier. Hopelijk heeft iedereen ondanks alle ellende van 
de oorlog in Oekraïne en de onheilspellende berichten 
over door de olie- en gasprijzen toch nog kunnen genieten 
van de zomer.

Ondertussen loopt het doorvoeren van de energetische 
maatregelen door. Wij begrijpen het ongeduld van de 
huurders waarbij de aanpassingen nog niet zijn gedaan. 
We versnellen waar we kunnen, maar dat is lastig in de 
huidige marktomstandigheden, omdat er problemen zijn 
met het leveren van (bouw)materialen en beschikbaarheid 
van personeel. Van huurders waar de verbeteringen zijn 
doorgevoerd horen wij dat het verbruik fors daalt en het 

comfort toeneemt. De werkzaamheden aan de Tjasker en 
Bovenkruier zijn inmiddels gestart en voor eind dit jaar 
zullen de volgende complexen worden ingepland. 

Inmiddels hebben alle huurders die nog geen zonnepa-
nelen hebben een uitnodiging gehad om hun eventuele 
belangstelling bij Wocozon kenbaar te maken. Naast een 
financieel voordeel draagt u ook bij aan minder uitstoot. 
Wij nodigen u van harte uit van deze mogelijkheid gebruik 
te maken. Daarnaast is het belangrijk dat we zelf ook 
kijken hoe we minder energie kunnen verbruiken. In deze 
uitgave vindt u hiervoor een aantal praktische tips. 

Er wordt steeds meer bekend over de voorwaarden die 
de regering stelt aan de corporaties voor het laten ver-
vallen van de verhuurdersheffing. Een daarvan is dat er 
geen huurverhoging meer mag worden geheven over de 
investeringen die corporaties doen in de energetische ver-
beteringen. Onze vereniging heeft er eerder voor gekozen 
om geen huurverhoging aan de zittende huurders door te 
rekenen. Veel andere corporaties deden dit wel. Met deze 
voorwaarden wordt het speelveld op dit vlak tussen de 
corporaties weer gelijk. 

Voor nu is het wachten op wat het kabinet gaat doen met 
het compenseren van de sterk gestegen prijzen. Het is te 
hopen dat er toch nog mogelijkheden worden gevonden 
om met gerichte acties de financieel meest kwetsbare groe-
pen tegemoet te komen. Mocht u problemen voorzien met 
het op tijd betalen van de huur, dan nodigen wij u uit om 
hier snel over met ons in gesprek te gaan. Wij zullen altijd 
proberen met u tot goede afspraken te komen.

Voor het derde kwartaal zetten wij in op het opstarten van 
de conditiemeting van de complexen. Deze kan dienen als 
verificatie van de meerjarenonderhoudsbegroting. Dus als 
u Kees den Ouden met een kritische blik langs uw woning 
ziet gaan, weet u waarom…..

Veel leesplezier weer gewenst.

Gerben Stolk,
Voorzitter
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Genieten!
Wat wonen we toch in een mooi dorp! Dankzij Wat wonen we toch in een mooi dorp! Dankzij 
de heerlijke zomer konden we bijna iedere avond de heerlijke zomer konden we bijna iedere avond 
genieten van een fraaie zonsondergang. Op een genieten van een fraaie zonsondergang. Op een 
van die zwoele zomeravonden maakte huurder van die zwoele zomeravonden maakte huurder 
Anneke Crnjavic-Gouw deze prachtige foto vanaf Anneke Crnjavic-Gouw deze prachtige foto vanaf 
de zolderkamer van haar huis aan het Oosteinde. de zolderkamer van haar huis aan het Oosteinde. 



Het belang van de huurders vertegen-
woordigen: dat is de primaire taak van 
de Huurdersraad. Arie Bras, Kees van 
der Burg en Kees Hollemans zetten 
zich hiervoor alweer een aantal jaar in. 
Maar wat is de Huurdersraad ook al-
weer en wat doen zij precies?

De Huurdersraad is een gespreks- en onderhandelings-
partner van de woningbouwvereniging. Dat betekent dat 
zij het functioneren van de vereniging nauwlettend in de 
gaten houden. Het gaat dan vooral om zaken als nieuwe 
plannen, renovatieprojecten en huurverhogingen. Ze zijn 
er voor het grotere geheel, niet voor klachten van indivi-
duele huurders. Daar zijn andere kanalen voor, zoals de 
bond voor de huurders.

Is een huurdersraad verplicht? 
Jazeker. Maar buiten dat het verplicht is, is het voor de 
huurders ook belangrijk. Want de Huurdersraad is er voor 
hen. Het belang van de huurder staat altijd voorop.

Opfrisser:  
de Huurdersraad

Wat hebben de huurders eraan? 
Als de raad goed functioneert, kunnen zij de Woningbouw-
vereniging in de gaten houden. Altijd met het belang van 
de huurder in het achterhoofd. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat de huurtarieven ineens flink stijgen. De Huurdersraad 
trekt dan aan de bel en gaat op onderzoek uit.

Kan iedereen zitting nemen in de huurdersraad? 
Graag zelfs. Op dit moment bestaat de raad uit drie perso-
nen, maar dit mogen er zeven zijn. Ruimte genoeg dus voor 
nieuwe leden. Wilt u de uitdaging ook aangaan en Arie, 
Kees en Kees helpen met het vertegenwoordigen van de 
belangen van de huurders? Neem dan contact op met Kees 
van der Burg via 06-38916240.

Vlnr: Kees van der Burg, Arie Bras, Gerben Stolk (voorzitter WBV 
Heerjansdam) en Kees Hollemans

Zonnige daken
Bij de woningbouwvereniging proberen 
we aan de toekomst te denken. Daarom 
hebben we in de afgelopen jaren inmid-
dels 161 woningen voorzien van zonne-
panelen. Deze huurders zijn nog altijd 
erg blij met hun zonnesysteem, zeker in 
deze dure tijden. Op veler verzoek gaan 
we daarom nu nog meer woningen ver-
duurzamen met zonnepanelen. Zodat 
voor al onze huurders lagere woonlas-
ten binnen handbereik zijn. En zodat 
we samen bijdragen aan een duurza-
mere wereld. 

Na een zorgvuldig onderzoek kozen wij er in 2018 voor 
om samen te gaan werken met Wozocon. Dit is een stich-
ting zonder winstoogmerk, die zonnepanalen inzet om 
zoveel mogelijk huurders in Nederland te helpen. 

Dit doen zij inmiddels voor ruim 40 woningcorpora-
ties verspreid over heel Nederland. Omdat zij de expert 
hierin zijn, verloopt de communicatie via hen. Heeft u 
nog geen zonnepanelen, maar heeft u hierin wel inte-
resse? Dan hoeft u niets te doen. Alles wat u moet weten 
komt vanzelf bij u door de brievenbus via een brief 
van Wozocon.  



Besparen  
op gasverbruik
Nederland kan binnen een paar 
jaar zonder Russisch gas. Dat heeft 
de Nederlandse Vereniging voor 
Duurzame Energie (NVDE) onderzocht. 
Hiervoor zijn allerlei soorten besparin-
gen op gasverbruik nodig. Ongeveer de 
helft van deze maatregelen is volgens 
de NVDE al binnen een jaar uit  
te voeren. Wat kunt ú doen?

• Staat de thermostaat op 21 graden? Probeer dan eens 
een paar dagen 20,5 graden. Als u daaraan gewend 
bent, kunt u de thermostaat weer een half graadje lager 
zetten. Ga net zo laag, tot het niet meer comfortabel is. 
En zet uw thermostaat dan voortaan een half graadje 
hoger dan die laatste temperatuur.

• Verwarm vooral uzelf, in plaats van uw huis. Trek dus 
een extra trui aan, warme sokken en thermisch onder-
goed. Of leg een dekentje over uw benen. Ook door te 
bewegen in huis krijgt u het warm.

• Sluit de deuren tussen kamers die u wel verwarmt en 
kamers die u niet verwarmt. Zo ontsnapt er geen warmte.

• Check de waterdruk van uw cv. Vul water bij als dat 
nodig is en ontlucht de radiatoren. 

• Plak radiatorfolie op de muur achter een radiator. 
Die folie kaatst warmte terug. Hierdoor verspilt u 
minder warmte.

• Douche zo kort mogelijk. En zet tijdens het inzepen de 
kraan uit. 

Leegstaande woningen
Wellicht is het u al opgevallen: wanneer er een woning vrij komt, staat deze 
gemiddeld wat langer leeg dan u gewend bent. Dat kan zijn, omdat een woning 
weer geschikt gemaakt moet worden voor een andere huurder. Op dit moment 
duurt dit stukje in het proces wat langer, doordat materialen moeilijk leverbaar zijn. 
Dit is een landelijk probleem, waar ook wij helaas hinder van ondervinden.  
Maar het kan ook zijn dat een woning langer leeg staat, omdat deze alleen  
beschikbaar is voor huurders met een indicatie. Wat betekent dat ook alweer?

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor het organiseren van passende ondersteuning aan 
huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deel-
nemen aan de samenleving. Het doel van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO) is dat mensen langer 
thuis kunnen blijven wonen en participeren. Inwoners 
kunnen hiervoor een maatwerkvoorziening aanvragen.  

Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie 
nodig. Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op 
zorg- of aangepaste woningen. Dit zijn woningen met 
specifieke kenmerken, die bedoeld zijn voor huurders die 
dit nodig hebben. Het kan soms zijn dat het wat langer 
duurt voordat we voor deze woningen de juiste huurders 
gevonden hebben. 

Bron: Energievergelijk.nl
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Enquête 
Midden Inn
Bijgestoken bij deze nieuwsbrief vindt u een enquête Bijgestoken bij deze nieuwsbrief vindt u een enquête 
van Aafje. Met deze enquête onderzoekt Aafje in van Aafje. Met deze enquête onderzoekt Aafje in 
hoeverre het huidige activiteiten-aanbod in Midden hoeverre het huidige activiteiten-aanbod in Midden 
Inn bekend is. Ook hoort Aafje graag welke activi-Inn bekend is. Ook hoort Aafje graag welke activi-
teiten nog gemist worden en waar dus behoefte aan teiten nog gemist worden en waar dus behoefte aan 
is. Met de uitkomsten kunnen zij aan de slag om het is. Met de uitkomsten kunnen zij aan de slag om het 
huidige aanbod nog beter aan te laten sluiten bij de huidige aanbod nog beter aan te laten sluiten bij de 
wensen van de inwoners van Heerjansdam. wensen van de inwoners van Heerjansdam. 

Automatisch 
betalen
Als u kiest voor automatische betaling van uw Als u kiest voor automatische betaling van uw 
huur, hoeft niet meer na te denken of de huur nu huur, hoeft niet meer na te denken of de huur nu 
wel of niet betaald is en u heeft nooit meer een wel of niet betaald is en u heeft nooit meer een 
huurachterstand. Betaalt u nog niet via automati-huurachterstand. Betaalt u nog niet via automati-
sche incasso, maar wilt u wel van deze mogelijkheid sche incasso, maar wilt u wel van deze mogelijkheid 
gebruik maken? Laat het ons dan weten. Wij sturen gebruik maken? Laat het ons dan weten. Wij sturen 
een formulier naar u toe, waarop u alle gegevens in een formulier naar u toe, waarop u alle gegevens in 
kunt vullen. Die stuurt u vervolgens terug en wij kunt vullen. Die stuurt u vervolgens terug en wij 
zorgen voor de rest! zorgen voor de rest! 

Sleutel alert
Met de donkere dagen voor de deur, staan ook inbre-Met de donkere dagen voor de deur, staan ook inbre-
kers weer te popelen om op jacht te gaan. Maak het kers weer te popelen om op jacht te gaan. Maak het 
ze niet te makkelijk en let goed op uw (huis)sleu-ze niet te makkelijk en let goed op uw (huis)sleu-
Tels. Bent u uw sleutels kwijt? Geef dit dan zo snel Tels. Bent u uw sleutels kwijt? Geef dit dan zo snel 
mogelijk aan ons door. Wij zorgen dan voor nieuwe mogelijk aan ons door. Wij zorgen dan voor nieuwe 
sloten. In geval van verlies, zijn de kosten hiervoor sloten. In geval van verlies, zijn de kosten hiervoor 
wel voor eigen rekening. wel voor eigen rekening. 


