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NIEUWSBULLETIN VAN: STICHTING HUURDERSBERAAD LEKSTEDEWONEN VIANEN NR. 9 JANUARI 2021

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Als de krant van het Huurdersberaad 
bij u op de mat ligt, is Sinterklaas 
voorbij en kerst nabij. Een mooi mo-
ment om even terug te kijken op het 
afgelopen jaar. Een jaar dat anders 
is verlopen dan iedereen zich had 
voorgesteld. We leven in de ander-
halve meter maatschappij en veel 
leuke dingen zijn afgelast, waaron-
der de huurdersavond van het Huur-
dersberaad. Voor ons altijd een goed 
moment om te ervaren waarmee u 
als huurders problemen heeft, wat in 
uw ogen anders zou moeten of wat 
juist wel goed gaat. 

Dit jaar waren wij van plan om in november een avond te orga-
niseren in ’t Knooppunt in Everdingen met de kleine kernen als 
speerpunt. Helaas was dit door het coronavirus niet mogelijk. 
Nog afgezien van de overheidsmaatregelen was het door de op-
zet onmogelijk om ons aan de 1,5 meter afstand te houden. Wij 
hebben deze avond dan ook doorgeschoven naar volgend jaar. 
Wij hopen in het voorjaar, maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan 
wordt het weer november. Wij houden u op de hoogte.

Op 1 januari 2019 was de fusiegemeente Vijfheerenlanden een feit, 
het eerste jaar was een overgangsjaar met nog aflopende regelingen 
vanuit de voormalige fusiegemeenten, maar vanaf januari dit jaar is 
het echt een gemeente en dat betekent het nodige voor u als burger 
en huurder, maar ook voor ons die u als huurder vertegenwoordigt. 
De afstanden zijn groter geworden, letterlijk en figuurlijk. Dat is voor 
niemand makkelijk. In de gemeente zijn nu drie woningcorporaties 

werkzaam en dus ook drie huurdersorganisaties. Dat betekent meer 
afstemming en zorgen dat er niet gekozen wordt voor de duurste 
optie. Harmonisatie is nodig, maar dat mag nooit betekenen dat de 
burgers dit in hun portemonnee moeten voelen. Op dat front is nog 
een wereld te winnen.

Door de fusie hebben wij nu nauw contact met onze collega’s van 
FienWonen, Zederik en Kleurrijk Wonen, Leerdam. Het was even wen-
nen, maar het bleek al gauw dat we op veel punten gelijk denken en 
veel van elkaar kunnen leren op de overige punten. Uiteindelijk stre-
ven we allen hetzelfde doel na: Opkomen voor de belangen van u, de 
huurders.

Daarom was en blijft voor ons de betaalbaarheid van de huur het be-
langrijkste speerpunt in het verleden, maar ook in de komende jaren. 
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de leefbaarheid in de klei-
ne kernen, de vergrijzing, het doorstroombeleid, de duurzaamheid, 
de transitie naar gasloos bouwen, nieuwbouw, renovatie of grooton-
derhoud en leefbaarheid in de wijken. Allemaal thema’s die zeker in 
2021 zullen terugkomen. 

Daarnaast gaan wij werken aan de vernieuwing van de website en 
denken wij na over het gebruik van de sociale media, zodat wij u beter 
op de hoogte kunnen houden van ons werk en de resultaten.

Mede namens mijn collega’s van het Huurdersberaad wens ik u pret-
tige feestdagen toe en een voorspoedig 2021 en vooral dat u gezond 
mag blijven.

Arie Baauw,
Voorzitter Huurdersberaad LEKSTEDEwonen.

Huurders die op willen komen voor de belangen van alle huurders van 
LEKSTEDEwonen, die verder willen kijken dan hun eigen voordeur en 
bereid zijn hierin een aantal uren per maand te investeren.

Wij verwachten naast enthousiasme, inzet en betrokkenheid dat u:
• Kennis van de woonomgeving heeft
• Bereidheid heeft tot het volgen van cursussen, plus deelname 

aan werkgroepen
• Een mening kunt vormen over beleidsvraagstukken die LEKSTE-

DEwonen betreffen maar ook de gemeente, nu nog Vianen, maar 
vanaf 1 januari Vijfheerenlanden (op het gebied van de huisves-
ting, nieuwbouwplannen, renovatie en groot onderhoud, huur-
verhoging, etc.) en de bijbehorende stukken leest en kunt lezen

• Goed kunt samenwerken in een groep
• Vergaderen met de huurdersorganisaties uit Zederik en Leerdam.
• Kennis van de woningwet 2015 en de wijzigingen in 2018 strekt 

tot aanbeveling.
Het Huurdersberaad LEKSTEDEwonen vergadert ca. 10x per jaar, dit 
kunnen er meer worden, afhankelijk van zaken die geen uitstel kunnen 
dulden, daarvan vergaderen wij ca. 4x per jaar met LEKSTEDEwonen. 
Daarnaast wordt er vergaderd met de collega’s uit Zederik en Leerdam
Sinds de woningwet van 2015 hebben huurdersvertegenwoordigers 
veel meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen. Wij 
bepalen samen met LEKSTEDEwonen en de gemeente de prestatieaf-

spraken, waarin wordt vastgelegd wat 
er op het gebied van huisvesting en 
leefomgeving gebeurt in een periode 
van 1 tot 4 jaar. Wij kunnen onafhan-
kelijke onderzoeken instellen, mogen 
op veel meer punten advies geven en 
in een aantal zaken instemming. Als 
huurder kunt u dus echt het verschil 
maken.

Een zittingsperiode duurt 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging 
van 4 jaar en een evaluatie in de tussenliggende jaren.

Bent u huurder van LEKSTEDEwonen en heeft deze advertentie uw 
belangstelling gewekt? Neem dan, vrijblijvend, contact op met onze 
voorzitter Arie Baauw, tel. 0347 374527. Indien u meer wilt weten over 
het werk van het Huurdersberaad en/of belangstelling heeft om lid te 
worden van het Huurdersberaad stuur dan een email naar onze se-
cretaris diane.breedveld@live.nl (in de onderwerpregel lidmaatschap 
Huurdersberaad) met uw adresgegevens en telefoonnummer dan ne-
men wij graag contact met u op voor een nader gesprek.

Wij hopen tot ziens.
Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR HUURDERS MET EEN VISIE!
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Beste Huurders,
Ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van het 
huurdersberaad. Mijn naam is Rob Deleij.
Ik ben woonachtig in de wijk Vijfheerenlanden.
Ik ben 54 jaar en vader van 2 kinderen.
Mijn motivatie om zitting te nemen in het huur-
dersberaad is het volgende t.w. Proberen i.s.m. 
de andere leden om elk jaar de stijgende huur-
lasten te beperken zoniet te stabiliseren (bijv 
huurverhoging). Ook ik wil ik mij verdiepen in 
het doorstroombeleid en speciale woonvormen.
Uiteraard gebeurd dit in samenwerking met de andere enthousiaste 
leden van het huurdersberaad.

Rob Deleij

Beste Huurders,
Ik wil mij graag voorstellen als nieuw lid van het 
huurdersberaad. Mijn naam is Ries de Bruin.
Ik ben woonachtig in de laagbouw van de Ha-
gen. Ik ben 72 jaar en gehuwd en woon ruim 45 
jaar in Vianen. Via diverse taken in het vrijwilli-
gerswerk ben ik nu dan aangeland bij
het huurdersberaad.
Onderwerpen als o.a. doorstroomprojecten, 
diverse woonvormen en betaalheid
van huren in de sociale huursector gaan mij zeer 
ter harte evenals het onderhouden van een goede wederzijdse  rela-
tie tussen huurder en verhuurder. Ik wil daarom de komende tijd mijn 
bijdrage leveren in het aandachtsgebied Wonen.

Ries de Bruin 

Er rust nog steeds een taboe op 
eenzaamheid. Alsof het een schan-
de is dat het jou overkomt. Terwijl 
het iedereen kan overkomen. Daar 
hoef je je niet voor te schamen. 
Maar eenzaamheid kan problema-
tisch worden. Dan is het belangrijk 
er iets aan te doen.

Eenzaamheid is van alle leeftij-
den
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders voelt zich sterk eenzaam. 
Eenzaamheid is van alle leeftijden 
en komt voor onder alle lagen van 
de bevolking. Al loopt de één meer 
risico op eenzaamheid dan de an-
der, iedereen kan op enig moment 
in zijn leven met eenzaamheid ge-
confronteerd worden.

Eenzaamheid een probleem
Eenzaamheid is óók iets wat een beetje bij het leven hoort. Eenzaam-
heid kan in lichte of sterke mate voorkomen; incidenteel gevoeld 
worden of langdurig aanhouden. Bijvoorbeeld door verlies van een 
dierbare, echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies maar ook door 
veranderingen als verhuizing en ontslag. Eenzaamheid is vooral een 
probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen.

Gevolgen eenzaamheid
De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aan-
houdt, kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder mee-
doen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekort-
schiet.

Zelf mee aan de slag gaan
Het is belangrijk om er zelf mee aan de slag te gaan. Hulp van de om-
geving kan helpen, maar uiteindelijk moet je zelf proberen de een-
zaamheid te doorbreken.

Tips om eenzaamheid te verminderen
Eenzaamheid is voor iedereen anders. Wat werkt ook. Op deze pagina 
vind je tips die je op weg kunnen helpen om eenzaamheid te door-
breken.

Contacten
• Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Mis-

schien kun je iemand bellen of mailen.
• Zijn er mensen met wie je een oppervlakkig contact hebt dat je 

zou willen verdiepen? Praat dan eens over wat je de laatste tijd 
bezighoudt en vraag eveneens de ander daarnaar.

• Heb je kinderen, ga dan ook het gesprek aan met ouders van hun 
vriendjes en vriendinnetjes. Jullie hebben de vriendenkring van 
jullie kinderen in ieder geval alvast gemeen.

• Durf hulp te vragen. Mensen doen vaak graag iets voor een an-
der, zeker als het niet te groot is.

• Bied buren of kennissen jouw hulp: oppas van kinderen of huis-
dieren, klussen, huishouden en dergelijke.

• Als je een hond hebt, maak een praatje met andere hondenbezit-
ters. Je hebt vast een gedeelde passie voor honden.

• Oefen simpele gesprekken, of small talk, terwijl je boodschappen 
doet of in de auto zit. Het gaat je dan een stuk makkelijker af in 
het echt, en praten over koetjes en kalfjes kan een eerste stap zijn 
tot nieuwe vrienden.

NIEUWE LEDEN VAN HET HUURDERSBERAAD STELLEN ZICH AAN U VOOR

EENZAAMHEID KAN IEDEREEN OVERKOMEN
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Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren  
te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
plaats van hoger.€ 50,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 40,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis?  
Vervang deze dan door energiezuinige  
led en spaarlampen. Begin op die plaatsen 
waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-

  

€ 70,-

Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche? Douche 
vijf minuten in plaats van de gemiddelde 
negen minuten; dat kan een aardig bedrag 
op je energie rekening besparen.€ 60,-

Wasmachine op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
wasmachine en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De was wordt net zo schoon 
en je bespaart energiekosten.€ 10,-

Vaatwasser op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon  
en je bespaart energiekosten.€ 20,-

Lampen vervangen
Vervang alle gloei én halogeenlampen  
door ledverlichting. Dit levert een besparing 
op van € 35 tot € 50.

€ 50,-

Gratis besparen

Grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 200,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 80,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je  
thermostaat dan op 17°C of 18°C,  
anders duurt het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik  
of elektrische deken.

€ 70,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,-

Gordijnen dicht
Als je in een gemiddelde tussenwoning  
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts  
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100   
per jaar.€ 100,-

Lagere stookkosten!

Investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar

besparing 
per jaar

éénmalige
investering maatregel

€ 260 € 2.100 Hrketel

€ 600 € 4.100 Dakisolatie

€ 300 € 3.100 Hr++ glas

€ 200 € 1.400 Vloerisolatie

€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen

€ 110 € 3.000 Zonneboiler

€ 180 € 4.000 Hybride warmtepomp

€ 260 € 800 Spouwmuurisolatie

  

Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren  
te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
plaats van hoger.€ 50,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 40,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis?  
Vervang deze dan door energiezuinige  
led en spaarlampen. Begin op die plaatsen 
waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-

  

€ 70,-

Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche? Douche 
vijf minuten in plaats van de gemiddelde 
negen minuten; dat kan een aardig bedrag 
op je energie rekening besparen.€ 60,-

Wasmachine op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
wasmachine en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De was wordt net zo schoon 
en je bespaart energiekosten.€ 10,-

Vaatwasser op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon  
en je bespaart energiekosten.€ 20,-

Lampen vervangen
Vervang alle gloei én halogeenlampen  
door ledverlichting. Dit levert een besparing 
op van € 35 tot € 50.

€ 50,-

Gratis besparen

Grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 200,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 80,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je  
thermostaat dan op 17°C of 18°C,  
anders duurt het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik  
of elektrische deken.

€ 70,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,-

Gordijnen dicht
Als je in een gemiddelde tussenwoning  
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts  
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100   
per jaar.€ 100,-

Lagere stookkosten!

Investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar

besparing 
per jaar

éénmalige
investering maatregel

€ 260 € 2.100 Hrketel

€ 600 € 4.100 Dakisolatie

€ 300 € 3.100 Hr++ glas

€ 200 € 1.400 Vloerisolatie

€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen

€ 110 € 3.000 Zonneboiler

€ 180 € 4.000 Hybride warmtepomp

€ 260 € 800 Spouwmuurisolatie

  

Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren  
te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
plaats van hoger.€ 50,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 40,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis?  
Vervang deze dan door energiezuinige  
led en spaarlampen. Begin op die plaatsen 
waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-

  

€ 70,-

Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche? Douche 
vijf minuten in plaats van de gemiddelde 
negen minuten; dat kan een aardig bedrag 
op je energie rekening besparen.€ 60,-

Wasmachine op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
wasmachine en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De was wordt net zo schoon 
en je bespaart energiekosten.€ 10,-

Vaatwasser op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon  
en je bespaart energiekosten.€ 20,-

Lampen vervangen
Vervang alle gloei én halogeenlampen  
door ledverlichting. Dit levert een besparing 
op van € 35 tot € 50.

€ 50,-

Gratis besparen

Grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 200,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 80,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je  
thermostaat dan op 17°C of 18°C,  
anders duurt het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik  
of elektrische deken.

€ 70,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,-

Gordijnen dicht
Als je in een gemiddelde tussenwoning  
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts  
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100   
per jaar.€ 100,-

Lagere stookkosten!

Investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar

besparing 
per jaar

éénmalige
investering maatregel

€ 260 € 2.100 Hrketel

€ 600 € 4.100 Dakisolatie

€ 300 € 3.100 Hr++ glas

€ 200 € 1.400 Vloerisolatie

€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen

€ 110 € 3.000 Zonneboiler

€ 180 € 4.000 Hybride warmtepomp

€ 260 € 800 Spouwmuurisolatie
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AFSPRAKEN TEGEN HUISUITZETTINGEN MET 
OOG OP TWEEDE CORONAGOLF
22 oktober 2020
Na aandringen van de Woonbond is er een nieuw statement gekomen 
tegen huisuitzettingen. Dat maakte het ministerie van   Binnenland-
se Zaken bekend. De afspraken zijn bedoeld om huisuitzettingen door 
huurachterstanden tegen te gaan.

Nieuwe afspraken
De afspraak is dat deze uitzet-
tingen niet doorgaan, tenzij:
• Verhuurders niet in con-

tact kunnen komen met 
huurders, huurders me-
dewerking aan een beta-
lingsregeling en/of een 
aanbod van een goed-
kopere woning of voor 
schuldhulpverlening wei-
geren

• Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activi-
teiten

• Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat 
er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de 
vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpver-
lening.

De Woonbond maakt zich zorgen over de uitzonderingsclausule van 
huurders met een problematische huurachterstand.  Uitzetten van 
deze groep  leidt onder normale omstandigheden al tot probelemen 
maar nu helemaal.

Geen afspraken bij leegstandbeheer of bij sloop
De Woonbond vindt het goed dat er een nieuwe afspraak is gemaakt, 
maar vindt het een slechte zaak dat er geen afspraken zijn gemaakt 
met leegstandbeheerders, terwijl dat in maart wel het geval was. 
Juist hier hebben bewoners helemaal geen bescherming en kunnen 
makkelijk worden uitgezet. Ook het tegengaan van uitzetting in ver-
band met sloop of renovatie wordt niet genoemd. Dat speelt wel, 
bijvoorbeeld in Enkhuizen, waar corporatie Welwonen bewoners uit 
wil zetten omdat er sloopplannen zijn. De bewoners krijgen geen 
vervangende woonruimte aangeboden. 
Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen dat ook gekeken 
wordt naar huurders die om andere redenen op straat komen te 
staan. Bijvoorbeeld door te kijken naar vervangende woonruimte als 
een sloopplan echt niet kan worden uitgesteld.’

Tijdelijke contracten
De minister maakt het daarnaast mogelijk om tijdelijke huurcontrac-
ten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit houdt in dat huur-
der en verhuurder samen overeen kunnen komen of een tijdelijke 
verlenging mogelijk en wenselijk is. Dit geeft huurders voor wie het 
lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte 
voor deze zoektocht. Het ministerie communiceert binnenkort over 
hoe ze de verlenging van tijdelijke contracten gaan regelen. In het 
voorjaar werd hier een spoedwet voor gehanteerd. 

Winkels: ‘Prima dat er gekeken wordt hoe te zorgen dat einde 
tijdelijk contract nu niet leidt tot uitzetting. Maar de Corona-
crisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk woonzekerheid 
is. Dit zou bij de politiek moeten leiden tot een heroverweging 
van de tijdelijke contracten die nu klakkeloos kunnen worden 
ingezet in de commerciële huursector. Wonen is een recht.’ 

Informatie van de Woonbond.

  

Naden en kieren
Door in een tochtig huis naden en kieren  
te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
plaats van hoger.€ 50,-

Waterbesparende douchekop
80 procent van het warm water wordt 
verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 40,-

Vriezer met Energielabel A+++
Koel en vrieskasten verbruiken veel 
elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-

Energiezuinige lampen
Heb je nog gloeilampen in huis?  
Vervang deze dan door energiezuinige  
led en spaarlampen. Begin op die plaatsen 
waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-

Radiatorfolie
Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-

  

€ 70,-

Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-

€ 50,-

Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche? Douche 
vijf minuten in plaats van de gemiddelde 
negen minuten; dat kan een aardig bedrag 
op je energie rekening besparen.€ 60,-

Wasmachine op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
wasmachine en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De was wordt net zo schoon 
en je bespaart energiekosten.€ 10,-

Vaatwasser op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon  
en je bespaart energiekosten.€ 20,-

Lampen vervangen
Vervang alle gloei én halogeenlampen  
door ledverlichting. Dit levert een besparing 
op van € 35 tot € 50.

€ 50,-

Gratis besparen

Grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 200,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 80,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je  
thermostaat dan op 17°C of 18°C,  
anders duurt het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik  
of elektrische deken.

€ 70,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,-

Gordijnen dicht
Als je in een gemiddelde tussenwoning  
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts  
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100   
per jaar.€ 100,-

Lagere stookkosten!

Investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar

besparing 
per jaar

éénmalige
investering maatregel

€ 260 € 2.100 Hrketel

€ 600 € 4.100 Dakisolatie

€ 300 € 3.100 Hr++ glas

€ 200 € 1.400 Vloerisolatie

€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen

€ 110 € 3.000 Zonneboiler

€ 180 € 4.000 Hybride warmtepomp

€ 260 € 800 Spouwmuurisolatie
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te dichten, krijg je een comfortabeler  
huis en kan de thermostaat lager in  
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verbruikt tijdens het douchen. Een water
besparende douchekop bespaart 20 procent 
op je water en energieverbruik.€ 40,-

Vriezer met Energielabel A+++
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elektriciteit. Nieuwe modellen zijn een stuk 
energiezuiniger. Vervang daarom je oude, 
door een nieuwe met Energielabel A+++.€ 40,-
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Vervang deze dan door energiezuinige  
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waar de lamp de meeste uren brandt.€ 30,-
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Hangt een radiator aan een buitenmuur  
die niet is geïsoleerd? Plaats dan radiator
folie achter de radiator. Zo ontsnapt er 
minder warmte naar buiten.€ 25,-

Zuinige tv
Ledlcd televisies zijn het energiezuinigst. 
Lcd en plasmatelevisies zijn minder  
zuinig. Kleinere schermen gebruiken  
minder stroom.€ 25,-
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Apparaten écht uitzetten
Door apparatuur (zoals televisie of  
magnetron) écht uit te zetten, kun je veel 
onnodige energiekosten besparen.

Boiler op 60°C
Heb je een boiler die een voorraad water 
warm houdt? Stel die dan in op 60°C.  
Lager dan 60°C is niet verstandig vanwege 
Legionella en het risico op bacteriegroei.€ 50,-
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Tweede koelkast weg
Heb je een tweede koelkast?  
Doe deze dan de deur uit en bespaar  
op je jaarlijkse energierekening.

Minder was in de droger
Hang de helft van de wasjes die normaal  
in de droger belanden aan de lijn.  
Beter voor het milieu en het levert  
ook nog geld op.€ 30,-

Korter douchen
Hoe lang sta je onder de douche? Douche 
vijf minuten in plaats van de gemiddelde 
negen minuten; dat kan een aardig bedrag 
op je energie rekening besparen.€ 60,-

Wasmachine op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
wasmachine en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De was wordt net zo schoon 
en je bespaart energiekosten.€ 10,-

Vaatwasser op ecoprogramma
Gebruik het ecoprogramma van de  
vaatwasser en laat hem pas draaien  
als hij vol is. De vaat wordt net zo schoon  
en je bespaart energiekosten.€ 20,-

Lampen vervangen
Vervang alle gloei én halogeenlampen  
door ledverlichting. Dit levert een besparing 
op van € 35 tot € 50.

€ 50,-

Gratis besparen

Grote investeringen

Deur dicht!
Sluit tussendeuren en verwarm alleen de 
ruimte waar je bent. Met een deurdranger 
gaan deuren automatisch dicht.

€ 200,-

Niet thuis? Thermostaat op 15°C
Zet de thermostaat op 15°C als je  
overdag weggaat.

€ 80,-

Thermostaat ’s nachts op 15°C
Zet je thermostaat ’s nachts op 15°C.  
Heb je vloerverwarming? Zet je  
thermostaat dan op 17°C of 18°C,  
anders duurt het opwarmen te lang.€ 80,-

Thermostaat één graad lager
Zet je thermostaat als je thuis bent één 
graad lager dan je gewend bent. Als je  
bezig bent is 19°C vaak warm genoeg.

€ 80,-

Verwarm je slaapkamer niet
Verwarm je slaapkamer niet.  
Gebruik eventueel een kruik  
of elektrische deken.

€ 70,-

Thermostaat eerder lager
Zet de thermostaat al een uur voordat  
je gaat slapen op 15°C.

€ 15,-

Gordijnen dicht
Als je in een gemiddelde tussenwoning  
met enkelglas ’s avonds en ’s nachts  
de gordijnen sluit, bespaar je tot € 100   
per jaar.€ 100,-

Lagere stookkosten!

Investeringen

www.woonbond.nl/energie-besparen

= besparing per jaar

besparing 
per jaar

éénmalige
investering maatregel

€ 260 € 2.100 Hrketel

€ 600 € 4.100 Dakisolatie

€ 300 € 3.100 Hr++ glas

€ 200 € 1.400 Vloerisolatie

€ 550 € 4.400 Tien zonnepanelen

€ 110 € 3.000 Zonneboiler

€ 180 € 4.000 Hybride warmtepomp

€ 260 € 800 Spouwmuurisolatie
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Voor iedereen is een goede leefomgeving zeer belangrijk.
Het Huurdersberaad Vianen vindt dat ook belangrijk voor de 
kleine kernen.

Wij als Huurdersberaad vinden het dan ook positief dat 
LEKSTEDEwonen zich daar ook voor inzet en wij als 
Huurdersberaad daarbij betrokken worden.

In de kern Zijderveld is dat goed gelukt.
LEKSTEDEwonen heeft in prettige samenwerking met de Gemeente 
(toen nog Vianen) Hervormde Kerk Zijderveld en Stichtingsbestuur de 
Krooshof een aantal mooie projecten kunnen realiseren.

Er is een prachtig nieuw dorpshuis de Krooshof gerealiseerd waar het 
dorp zeer blij mee is. Voor het dorpshuis is een groot parkeerterrein 
aangelegd dat niet alleen voor het parkeren van wordt gebruikt maar 
ook om evenementen (zoals de jaarmarkt) te organiseren.
Op de plaats van de oude Krooshof is een prachtig appartementen-
complex met 14 appartementen (in hoofdzaak voor senioren) ge-
bouwd.
Nabij het parkeerterrein van de Krooshof zijn er 4 eengezinswonin-
gen en 8 woningen voor starters gerealiseerd.
Het Huurdersberaad is ervan overtuigd dat deze kleinschalige projec-
ten gerealiseerd door LEKSTEDEwonen een positieve bijdrage levert 
aan de leefbaarheid in de kern Zijderveld.

‘dat komt zeker de leefbaarheid 

in de kernen ten goede’

LEKSTEDEwonen is ook bezig om kleinschalige projecten in de kernen 
Hagestein en Everdingen van de grond te krijgen. Om dat te realise-
ren zijn meer partijen nodig (zoals de Gemeente). Wij willen bevorde-
ren dat ook in de kernen Hagestein en Everdingen kleinschalige pro-
jecten kunnen worden gerealiseerd, dat komt zeker de leefbaarheid 
in de kernen ten goede.

Bas den Breejen,
Lid Huurdersberaad voor de kernen Everdingen, Hagestein 
en Zijderveld

Foto’s: Vincent Beringen

LEEFBAARHEID IN DE KERNEN 
HAGESTEIN, EVERDINGEN EN ZIJDERVELD
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MAAK UW BUURT 
VEILIG MET EEN AED

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minu-
ten van levensbelang. Een AED verhoogt de 
overlevingskans enorm. Bovendien mag ie-
dereen een AED gebruiken zonder daarvoor 
een training te volgen. Een snel bereikbare 
AED in uw buurt is dus van levensbelang.

‘Een AED kan levens redden!’

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar appa-
raat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit 
gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

Wat doet een AED?
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt 
alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, 
waardoor  ze niet meer samentrekken.  Dit heet ventrikelfibrilleren. 
Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten 
kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. Bij een hartstilstand is 
het van belang dat er zo snel mogelijk met reanimeren wordt begon-
nen. Een ambulance is vaak niet binnen 6 minuten aanwezig en juist 
die eerste minuten kunnen het verschil zijn tussen leven en dood.
Het is daarom van belang dat er in elke woonwijk op en centrale plaats 
een AED komt te hangen. Via de website van de hartstichting kunt u 
ziek waar er in uw wijk al een AED is en waar er nog een nodig is. 
In veel woonwijken wordt een AED aangeschaft via crowdfunding, als 
er nog een AED in uw wijk nodig is, is het wellicht een goed idee om 
zo’n actie te starten. Via BuurtAED.nl vindt u alle informatie hoe u dit 
het beste kunt doen.

LEDEN HUURDERSBERAAD

Arie Baauw, Voorzitter

Diane Breedveld, 
Secretaris/penningmeester a.i.

Ries de Bruin

Rob Deleij

Frits Docter

Bas Den Breejen, 
lid dagelijks bestuur

Rien v.d. Gun

Corrine Lenting

Theo Wammes

Hoe werkt het oproepsysteem?
Op het moment dat de 
112-meldkamer een melding krijgt 
over een hartstilstand verstuurt 
het HartslagNu oproepsysteem 
automatisch een oproep naar de 
mobiel van burgerhulpverleners in 
de buurt van het slachtoffer. Het 
bericht bevat een routebeschrijving 
naar het slachtoffer met de 
boodschap daarheen te gaan en 
te starten met reanimatie of om 
een bepaalde AED op te halen en 

vervolgens naar het slachtoffer te 
gaan. Omdat meerdere mensen 
een bericht krijgen is de kans groot 
dat je er niet alleen voor staat 
en samen hulp verleent aan het 
slachtoffer.

Wat betekent dit voor mij?
- Iedereen van 18 jaar en ouder 

met een geldig reanimatie-
certifi caat kan zich aanmelden 
bij het oproepsysteem.

- Het oproepsysteem HartslagNu 
selecteert alle mensen die 
binnen een bepaalde straal zijn. 
Het kan dus zijn dat het 
slachtoffer een bekende is.

- De oproepberichten kunnen 
7 dagen per week, 24 uur per 
dag, dus ook ’s nachts worden 
uitgestuurd.

- Het gaat om een vrijwillig 
systeem en je verleent alleen 
hulp als je daartoe in staat bent. 
Mocht je om persoonlijke 
redenen op dat moment geen 
hulp kunnen of willen verlenen, 
dan reageer je niet op de 
oproep.

Via de website of app van 
HartslagNu stel je jouw 
beschikbaarheid zelf in zodat je 
niet wordt opgeroepen als je op 
bepaalde momenten echt niet 
naar een slachtoffer kunt gaan. 
Ook kun je verschillende adressen 
opgeven, bijvoorbeeld je woon- en 
werkadres. Wanneer je de GPS 
aanzet kan je via de app ook 
worden opgeroepen  op de locatie 
waar je op dat moment bent. Een 
routebeschrijving leidt je 
eenvoudig naar het slachtoffer 
toe.

Burgerhulpverlener worden?
Meld je aan op www.hartstichting.
nl/burgerhulpverlener.

Bij een hartstilstand telt elke minuut. De overlevingskans van 
het slachtoffer is het grootst als mensen binnen 6 minuten 
112 bellen, starten met reanimeren en een AED aansluiten. 
Heb jij leren reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener 
en krijg een oproep bij een hartstilstand in jouw buurt.

Red levens in jouw buurt

HartslagNu
HartslagNu is het landelijk oproepsysteem bij reanimatie in 
Nederland. Bij een 112-melding van een hartstilstand alarmeert 
het systeem automatisch burgerhulpverleners in de buurt van 

het slachtoffer die direct hulp kunnen verlenen: starten met reanimeren en zo 
snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED inzetten. Zo draagt het systeem bij aan 
een grotere overlevingskans bij een hartstilstand.




