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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

Bij deze nieuwsbrief vindt u 

behalve Huurwijzer ook een 

ladder die u kunt ophangen, 

met heel veel handige tips om 

de qua stookkosten dure win-

termaanden iets goedkoper te 

maken.  

 

Zo kunt u alleen al € 60 per jaar 

besparen door apparaten écht 

uit te zetten. En € 25 door een 

minuutje minder te douchen. 

Door tussendeuren te sluiten en 

alleen de ruimtes te verwarmen 

waar u bent, bespaart u al gauw 

€ 240 per jaar. De thermostaat 

op 15 graden zetten als u weg-

gaat scheelt zo’n € 140. Met 

deze en nog 18 andere tips kunt 

u uw energierekening met hon-

derden euro’s per jaar naar 

beneden brengen. Snel ver-

diend geld! 

  

INHOUD HUURWIJZER 
 

 langer thuiswonen 

 vergelijking (concept)program-

ma’s Tweede Kamerverkiezin-

gen 

 reportage over Startblok Rie-

kerhaven , Amsterdam 

E-mailberichten van de HVG 

ontvangen? 
 

Als u onze e-mailberichten nog niet 

ontvangt, maar dat wel wil, mail dan 

uw e-mailadres naar: HuurdersVereni-

gingGeleen@gmail.com 

De HV-Geleen heeft in samen-

werking met de Woonbond een 

energieonderzoek op 4 oktober 

laten uitvoeren in de van Ban-

ninglaan. Deze rapportage is 

uitvoering besproken met ZO-

wonen. ZOwonen heeft beloofd 

om in 2017 een gesprek aan te 

gaan over verduurzaming van 

deze woningen. Wij houden u 

op de hoogte van de voortgang.  

Er worden heel wat plannen 

het binnenmilieu (vocht en ven-

tilatie)? Hoe weet u of de ge-

vraagde huurverhoging redelijk 

is en de voorgestelde energie-

besparing realistisch?  

 

Voor een antwoord op dit soort 

vragen kunnen wij u bijstaan als 

lid bent van onze Huurdersver-

eniging. Wij kunnen de Woon-

bond inschakelen voor een 

second opinion, die een beoor-

deling van het voorgestelde 

verbeterplan geeft voor een 

woningcomplex.  
 

AGENDA 
December  

Energiebus in  

Lindenheuvel 

 

Overleg ZOwonen  m.b.t. 

warmtewet jaarafrekening 

 

Elke maandag spreekuur 

van 10.00 - 12.00 uur 

 

Overige data nog niet  

beschikbaar. 

December 2016 

Ledeneditie 

Fijne feestdagen en een geweldig 2017 

gemaakt om energiebesparen-

de maatregelen te treffen in 

bestaande woningen. Veel ver-

huurders komen met plannen 

die ze aan hun huurders pre-

senteren. Maar hoe weet u als 

huurder of het om een goed 

plan gaat, waarin alle geschikte 

maatregelen worden meegeno-

men? Hoe weet u bijvoorbeeld 

of er voldoende aandacht is 

besteed aan de gevolgen voor 

Geachte lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de eerste 

nieuwsbrief van de Huurders-

vereniging Geleen. Als huur-

dersorganisatie vertegenwoor-

digen wij de belangen van u als 

huurder van de woningcorpora-

tie ZOwonen. Zoals de nieuwe 

Woningwet 2015 voorschrijft, 

zijn wij van plan via deze 

nieuwsbrief en per email u op 

de hoogte te houden van allerlei 

zaken die spelen op het gebied 

van de huurdersmarkt in Ne-

derland maar ook in uw woon-

plaats. Om goed met onze 

leden te kunnen communiceren  

willen wij u vragen ons uw 

emailadres te doen toekomen. 

Dit kunt u doen door een email 

te sturen naar HuurdersVereni-

gingGeleen@gmail.com. 

Wij staan uiteraard ook open 

voor eventuele onderwerpen 

en suggesties.  

 

Energiebusonderzoek aan de van Banninglaan 

 

Het eerste Huurdersnieuws  
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Langer thuis?  

Maar dan wel eerst verhuizen 

blijven wonen, ook als zij 

zorg nodig hebben. Dit is ook 

wat veel ouderen zelf willen, 

zolang de omstandigheden 

dat toelaten.  

Natuurlijk moet de woning daar-

voor wel geschikt zijn. Zo niet, 

dan moet de woning worden 

aangepast. Maar veel mensen 

die bij de gemeente of verhuur-

der een woningaanpassing 

aanvragen, krijgen te horen: 

Gaat u maar verhuizen. Over 

deze problemen gaat een groot 

achtergrondartikel in dit winter-

nummer van Huurwijzer, dat u 

wordt aangeboden door de 

Huurdersvereniging Geleen. 

Wist u, dat wij iedere maandag-

ochtend van 10.00 - 12.00 uur 

op ons kantoor Rijksweg Zuid 

1H, spreekuur hebben? 

Op dit spreekuur kunt u terecht 

met vragen en klachten. 

Wel dient u uw klachten in eer-

ste instantie gemeld te hebben 

bij ZOwonen, kantoor Sittard. Zij 

zullen proberen uw klacht zo 

snel mogelijk op te lossen. 

Mocht de klacht nog niet of niet 

naar tevredenheid zijn opgelost, 

dient u wederom contact op te 

nemen met ZOwonen. 

Mocht ook dit niet helpen, kom 

dan naar ons spreekuur en wij 

zullen samen met u en ZOwo-

nen proberen uw klacht op te 

lossen.  

 

 

Rijksweg Zuid 1H 

6161 BE Geleen 

Tel. 046-4756422 

Email: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com 

Website: www.hv-geleen.nl 

Spreekuur: elke maandagochtend 10.00-12.00 uur 

De overheid wil dat mensen 

zo lang mogelijk zelfstandig 

HuurdersVereniging Geleen 

 

Filippine 
 

Vul de woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Gelijke 

getallen zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in de grijze 

balk een woord . 

1. Zo’n klein voorval kan de oorzaak van een brand zijn. 

2. ..... in bed: een van de belangrijkste oorzaken van woningbran-

den. 

3. Bij deze manier van voedselbereiding is de kans groot op over-

verhitting.  

4. Dit elektrische apparaat is een van de meest voorkomende oor-

zaken van brand.  

5. Overbelast deze handige stroomverdeler niet. 

6. Gevolg van oververhit vet of olie tijdens het koken.  

7. Een belangrijke brandoorzaak: de bel gaat, en er staat een ... 

pannetje op het vuur. 

8. Bij brand in een pannetje op het vuur kunt u dit het beste doen.  

9. Keukenhulpje ter voorkoming van brand.  

10. Werkt een apparaat niet naar behoren? Roep tijdig de hulp in 

van deze man.  

11. En hierin kan een vlam in de pan resulteren, bij niet tijdig ingrij-

pen! 

12. Noodzakelijk onderhoud in apparaten als afzuigkap en wasdro-

ger, ter voorkoming van overhitting.  

13. Ophoping van vet in dit apparaat vergroot het risico op brand.  

14. Elektrische apparaten niet op stand-by, maar helemaal...  

15. Alarmtoestel dat levens redt  

Klachtenprocedure  

ZOwonen maakt ieder jaar met 

de HV-Geleen en 5 andere 

HBV’s prestatieafspraken met 

de Gemeente. Het gaat hierbij 

om nieuwbouw, renovatie of 

sloop van woningen. Ook zaken 

als betaalbaarheid, wonen en 

zorg en leefbaarheid komen 

hierbij aan de orde. Laat ons 

weten welke uw wensen of 

knelpunten zijn. Uw inbreng is 

belangrijk voor ons! 


