Ledeneditie

Huurdersnieuws
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen

Van het bestuur
Wat doet uw huurdersvereniging?
Huurdersvereniging Geleen
(HVG) is de vertegenwoordiger
van huurders van woningen
van ZOwonen in Geleen,
stadsdeel van de Gemeente
Sittard-Geleen. ZOwonen
heeft in Geleen ongeveer 4600
woningen. De vereniging wil
goede woningen, betaalbare
huren en een prettige woonomgeving. Zij wil dit doel bereiken door afspraken te maken
met de betrokken gemeente en

INHOUD HUURWIJZER 3
Dit herfstnummer van Huurwijzer wordt u aangeboden door
uw huurdersorganisatie. Verder
in dit nummer:



Uitgebreid artikel met
tips over verhuizen uit
en naar een huurwoning.



Alles over de nieuwe Woonbondcampagne ’energiealarm’



Hoe voorkom je
brand in huis?



Ongewoon wonen:
in een voormalige
RABO-bank in Deurne



Uitslag ledenpanel
enquête over servicekosten.



Huisraad: tips voor
in en om het huis.



Drie vragen aan
Diederik Samson over
het Klimaatakkoord.

ZOwonen. Het bestuur van de
HVG zal regelmatig luisteren
wat er speelt onder huurders.
De HVG wil een huur die past
bij het inkomen en een woning die past bij de huurder.
De vereniging heeft op bestuurlijk niveau periodiek
overleg met haar samenwerkingspartners over de belangen van haar achterban. Het
bestuur wil de verhouding
tussen huurder en verhuurder
permanent verbeteren. Zij
komt met voorstellen om dingen anders te doen, anders te
besluiten en aandacht te vra-
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gen voor begrijpelijke taal met
huurders. Het bestuur zal
gebruik maken van instemmingsrecht en adviesrecht
zoals vastgelegd in de wetgeving.
Wat wil de HVG?
De HVG wil dat de kwaliteit
van de woningen blijft gewaarborgd. De HVG wil woningen die passen bij de gebruikers. Met het oog op de
toekomst om langer thuis te
blijven wonen, is het van belang dat woningen die nu
worden gebouwd ook als

Vijf tips om snel
energie te besparen:

Ouderen willen

Minder energie gebruiken is
goed voor het milieu én voor je
portemonnee.
Natuurlijk is uw verhuurder
verantwoordelijk voor een goed
geïsoleerd huis, maar je kunt
ook zelf veel doen om honderden euro’s per jaar te besparen. Vijf tips:

Ouderen denken vaker over
verhuizen dan vroeger. Het
aantal 65 plussers dat eventueel wil verhuizen steeg van 6
procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Dat blikt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).

Sluit ’s winters tussendeuren
en verwarm alleen de vertrekken die je nodig hebt. Besparing: € 200,- tot € 250,- per jaar.

Gezondheid is de voornaamste
reden voor ouderen om te verhuizen. Ze willen dan naar een
woning die beter past, omdat
de woning bijvoorbeeld gelijkvloers is of beter geschikt is om
zorg te krijgen.

Zet de thermostaat van de verwarming overdag 1 graad lager
en ’s nachts op 15 graden.
Besparing: ruim € 100,- per
jaar.
Gebruik een stekkerdoos met
een rode stopknop, de doordrukstekker. Hiermee zet je in
één keer alle aangesloten apparaten, zoals tv, computer etc
in één keer uit. Besparing: € 60,
- tot € 100,- per jaar.

Installeer een waterbesparende
douchekop en douche 1 minuut
korter. Besparing: ca. € 75,- per
jaar.
Vervang oude (gloei)lampen
door energiezuinige ledlampen.
Besparing: ca. € 30,-per jaar.
Meer weten over energiebesparing? Kijk op
www.woonbond.nl/energie© Pixabay
besparen

zodanig worden ingericht
dat thuis blijven wonen gewoon moet kunnen. Wij zijn
op zoek naar huurders die
op beleidsniveau met ZOwonen als sparringpartner kunnen opereren.

vaker verhuizen.

In het Meldpunt Huuralarm van
de Woonbond geven veel ouderen aan wel willen te verhuizen, maar geen geschikte betaalbare huurwoning te kunnen
vinden. De woningen die beschikbaar komen zijn vaak veel
duurder dan hun huidige huis.
Wilt u ook een melding doen?
Dat kan op: www.woonbond.nl/
meldpunt-huuralarm.

WIST U…
Dat u veel informatie op
onze website www.hvgeleen.nl kunt vinden:

 Status Huurdersvereniging Geleen

 Rechten van Huurdersorganisaties en Bewonerscommissies
 Klachtenprotocol
 Info huurtoeslag (met
diverse rekentools)
 Diverse formulieren:
Aanmeldingsformulier +
machtiging automatische
incasso,
Verhuisformulier
 Diverse handige links.
En uiteraard ook de digitale
versie van ons
“Huurdersnieuws”.
Wordt actief, als lid of als
bestuurder van de HVGwant U heeft als huurder
inspraak en invloed op
het huurbeleid van uw
woningcorporatie.
E-mailberichten van de HVG
ontvangen?
Als u onze e-mailberichten
nog niet ontvangt, maar dat
wel wil, mail dan uw emailadres naar: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com
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Voorkom ratten in en om uw huis
Ratten komen uw woning
binnen op zoek naar water,
eten en een schuilplaats. De
beste manier om ratten te
voorkomen is afval direct weg
te gooien in een gesloten
afvalemmer en een aantal
preventieve maatregelen te
nemen.
Ratten staan erom bekend
alleseters te zijn, het liefst
eten ze kleine hapjes van
veel verschillende soorten
voedsel. Ratten hebben dagelijks 60 ml water nodig.
Houdt ratten buiten de
deur.
Er zijn een aantal praktische
maatregelen die u kunt nemen om ratten buiten de deur
te houden.
* Voedsel — Laat geen
etensresten rondslingeren en
berg voedsel zo veel mogelijk
op in glazen of metalen potten. Spoel voedsel zo min

mogelijk door het toilet of
door de gootsteen. Bruine
ratten leven in het riool. Het
voedsel dat u wegspoelt is
een welkome bron van voedsel.
* Afval — Ruim afval direct
op in gesloten afvalemmers.
Ratten knagen gemakkelijk
door vuilniszakken heen.
* Huisdieren — Het voedsel
van uw huisdier smaakt ook
de rat erg goed. Bewaar de
brokken in een gesloten bak
en ruim het eten wat uw huisdier niet opgegeten heeft
direct op. Het voeren van
vogels trekt ook ratten aan.
Een rat vindt ook zijn weg
naar een vogelhuisje!
* Eenden — Voer geen eenden bij vijvers en sloten.
Eenden voeren is ook ratten
voeren!
Bron: Gem. Sittard-Geleen

Wet op de privacy
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u
graag over ons privacybeleid
en hoe wij met uw gegevens
omgaan.
U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat uw gegevens opgenomen zijn in ons ledenbestand.
De Huurdersvereniging verwerkt en gebruikt de door u
verstrekte persoonsgegevens
voor algemene administratieve afhandeling van zaken en
informatieverstrekking aan de
leden. De gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor administratieve handelingen binnen de doelstellingen van de
vereniging en niet zonder
noodzaak verstrekt aan personen of instanties buiten de
vereniging. De gegevens zijn,
in schrift en/of elektronisch,
centraal opgeslagen bij het
secretariaat van de vereni-

ging .Ons beleid is om alleen gegevens van u in ons
systeem op te nemen die
belangrijk zijn voor het naar
behoren functioneren van
onze vereniging en u te
informeren!
Mocht u uw gegevens willen
laten verwijderen, neem dan
contact met ons op via
emailadres huurdersvereniginggeleen@gmail.com of
via het contactformulier op
onze website.
Zonder tegenbericht gaan
wij er vanuit dat u hiermee
voldoende geïnformeerd
bent omtrent ons privacybeleid en dat we uw gegevens
kunnen blijven gebruiken
voor ons relatiebeheer.
Ons privacyreglement is in
te zien op onze website.
Algemeen Bestuur
Huurdersvereniging Geleen

Overlast van de buren? Een paar tips.
Overlast
Iedereen hoort of ziet wel
eens wat van zijn buren. Ook
jouw buren weten wanneer jij
thuis bent en horen het als je
een feestje geeft. Als je een
goede relatie hebt, is dat
meestal geen probleem.
Wat is overlast?
Bij overlast denk je misschien
eerst aan geluidsoverlast. De
muziek kan te hard staan, of
je hoort de gesprekken of
ruzies. Je kunt ook last hebben van rommel in de voortuin

of op het balkon. Tussen
mensen van verschillende
achtergronden die naast
elkaar leven kunnen er veel
verschillen zijn. Zit jou iets
dwars? Ga dan zo snel mogelijk met je buren praten. Als
je te lang wacht, lopen de
emoties sneller hoog op. Een
paar tips voor dit gesprek:
Zoek een geschikt moment
en neem er de tijd voor. Misschien kun je een afspraak
maken om samen een kopje
koffie te drinken. Leg uit waar

je last van hebt. Vertel ook
wat de gevolgen zijn. Dit
helpt jou buren om je te begrijpen. Bijvoorbeeld: “ik heb
nachtdienst en kan
‘s-morgens niet slapen door
de muziek.” Dit klinkt anders
dan “u zet steeds de muziek
veel te hard aan”. Vaak helpt
het als je zelf al een oplossing bedenkt. Je komt dan
niet met lege handen. Breng
jouw voorstel als een idee en
probeer samen een oplossing te vinden die voor jullie
allebei werkt. Blijf tijdens het

gesprek kalm, ook als je
buren boos worden. De kans
dat zij weer kalm worden is
dan groot.
Meer weten? Lees het complete Protocol Overlast op
onze website.

HuurdersVereniging Geleen
Adres: Rijksweg Zuid 1H, 6161 BE Geleen
Per post: Antwoordnr. 524, 6160 VB Sittard-Geleen
Tel. 046-4756422
Email: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com
Website: www.hv-geleen.nl
Spreekuur: elke maandagochtend 10.00-12.00 uur
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