Ledeneditie

Huurdersnieuws
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen

Van de redactie
Hierbij ontvangt u alweer de
laatste editie van het Huurdersnieuws 2018. Het jaar
loopt weer op z’n eind, Sinterklaas is met zijn helpers weer
terug naar Spanje en de Feestdagen staan weer voor de
deur. Ons bestuurslid F. Kannegieter neemt tijdelijk waar
als vice-voorzitter totdat de
functie van voorzitter weer is
ingevuld. Ook in 2019 ligt onze
focus op vernieuwing door een
samenwerking aan te gaan
met andere huurorganisaties

INHOUD HUURWIJZER 2018/9
Dit winternummer van Huurwijzer wordt u aangeboden door
uw huurdersorganisatie. Wat
staat er in dit nummer?




Uitgebreid artikel over
besparen op je vaste
lasten
Beste buurtjes: mijnwerkersbuurt in Hoensbroek



Uitslag ledenpanelenquête naar onderhoud



Huisraad: tips voor in
en om het huis



Nieuwe drempels voor
woningzoekenden

van ZOwonen, in ons bestuur
en ons in te zetten voor een
goede communicatie met
Zowonen naar de huurders
toe en naar ons.
Bij Zowonen heeft Ton Mans
afscheid genomen als Directeur-Bestuurder. Hij werd per
1 mei opgevolgd door Janine
Godderij. Zij heeft het initiatief
genomen om een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren op 4 mei met de 6 huurdersorganisaties en Zowonen,
om elkaars standpunten te
delen en meningen op te ha-

len. Als HV Geleen zien wij dit
als een goed begin van verbetering met de communicatie
met Zowonen.
De sloop-nieuwbouw en renovatie in Geleen Zuid heeft een
behoorlijke vertraging opgelopen. Er wonen in deze wijk
een aantal vleermuizen (zie
artikel elders in dit blad). Voor
deze beschermde beestjes
moet namelijk eerst een vervangende woonruimte worden
gezocht. Er zijn in de wijk
diverse kasten opgehangen,
waar de vleermuizen zich in

moeten vestigen. Als alles
volgens plan verloopt, kan
aan het eind van het eerste/
begin tweede kwartaal gestart
worden met de renovatie.
Voor wat betreft de sloop/
nieuwbouw zijn op dit moment nog geen gegevens bij
ons bekend. Wij houden u op
de hoogte.
Wij wensen u namens het
bestuur veel leesplezier ,
Prettige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2019
toe.

Afvaltips:
We produceren ongeveer 500
kilo afval per persoon per jaar.
Ongeveer de helft daarvan
wordt gescheiden ingeleverd
en hergebruikt. Een paar tips
om dat slim en milieuvriendelijk
te doen:

 De meeste gemeenten
verzamelen plastic verpakkingen apart in, vaak samen met metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken. Bij elkaar heet het
PMD (Plastic en Metalenverpakkingen en drinkkartons). Ongeveer 80 %
wordt gerecycled.

 Plastic dat geen verpakking
is, zoals speelgoed of tuinstoelen, mag niet bij het
PMD-afval, maar kun je bij
de Milieustraat van je gemeente inleveren.

 Plasticfolie met een metaallaagje, zoals chips zakken
of koffiepakken, kunnen
niet bij het PMD-afval, maar
horen bij het restafval. Yoghurt– en slagroombekers
mogen er wel in.

 Glas kan in de glasbak en
Glasbakken in Houten;
(copyright Design for Heal)

December 2018/nr. 9

wordt met 70% ook goed
gerecycled. Sommige gemeenten hebben aparte
bakken voor wit, bruin

en groen glas. Alle glazen
flessen en potten waarin
drank, eten cosmetica of
medicijnen hebben geze
ten, mogen in de glasbak.
Doppen en deksels hoeven
er niet af. Thee– en wijngla
zen, schalen of vazen mo
gen er niet in, evenmin als
lampen en tl-buizen.

 Klein Chemisch afval (KCA),
variërend van spaarlampen
en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf mogen niet bij het restafval,
omdat er schadelijke stoffen
in zitten. Veel winkels zamelen batterijen in, apotheken
doen dat met medicijnen.
Ander KCA kunt u inleveren
bij de milieustraat .

 Papier en karton: Voor tips
hierover zie huurwijzer 4,
pagina 26.
Meer informatie:
www.afvalscheidingswijzer.nl.

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 lid
van een werkgroep of als
bestuurder van de HVGwant U heeft als huurder
inspraak en invloed op
het huurbeleid van uw
woningcorporatie.
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Receptenhoekje
Recept voor zachte wafels:
Benodigdheden per kilo:

 1 kg zelfrijzend bakmeel;
 500 gr. lichtbruine basterdsuiker;
 500 gr. boter of margarine;
 7 eieren;
 4 pakjes vanillesuiker.
Benodigd gereedschap:

 Mixkom of mixer;
 Wafelijzer;
 Pannetje om boter te smelten;

 Breipen om de wafels uit het

Als laatste het gezeefde
bakmeel er goed doorheen
mengen.
Het deegbeslag goed laten
afkoelen.
Starten met bakken:
Met een eetlepel een hoeveelheid beslag afnemen
(=ongeveer 50 gram per
wafel) op het midden van de
plaat leggen.
Als de wafel gaar is goed
laten afkoelen.
De wafels kunt u het beste
bewaren in een trommel.
Veel bakplezier.

ijzer te wippen.

Voorbereiding:
Boter langzaam laten smelten,
de basterdsuiker klontvrij
beetje bij beetje toevoegen.
Daarna de eieren 1 voor 1
rustig toevoegen.

Hoe herken ik verboden
vuurwerk ?
Vuurwerk dat je in de winkel
kan kopen moet aan heel wat
eisen voldoen. Dit moet er
allemaal opstaan:
 Geschikt voor particulier
gebruik.’
 Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk
en de effecten die je kan
verwachten wanneer je het
afsteekt.
 De naam en het adres van
de fabrikant en de in Nederland gevestigde importeur of
handelaar.
 Het artikelnummer van het
vuurwerk.
 Een gebruiksaanwijzing van
hoe je het vuurwerk hoort af
te steken.
 Er moet een lontje aan het
vuurwerk zitten
(uitgezonderd vuurwerk
zonder lontjes zoals

Kennismaken met de vleermuis
Vrijwel iedereen heeft wel
eens een vleermuis gezien:
‘s avonds in de tuin, op straat
of in het park. In de schemering komen ze tevoorschijn
om als ware luchtacrobaten
achter muggen en motjes aan
te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel,
voor anderen een ware
nachtmerrie: de vleermuis.
Vleermuizen roepen bij veel
mensen akelige gedachten
op. Zo zouden vleermuizen in
je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en

zouden ze allerlei ziektes
verspreiden. Niets is echter
minder waar. Het gezegde
’onbekend maakt onbemind’
gaat zeker voor vleermuizen
op. Dat vleermuizen heel
bijzondere dieren zijn en een
belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar
weinig mensen.
Vleermuizen zijn de enige
zoogdieren die echt kunnen
vliegen. Om te kunne vliegen
hebben vleermuizen vleugels. De ‘vleugel’ of vlieghuid

is tussen arm en vingers
gespannen en loopt door tot
de achterpoten. De onderarm en vingers zijn hierdoor
sterk uitgegroeid. Ook de
staart is in de vlieghuid opgenomen, alleen de duimen
en de voeten zijn vrij. In
tegenstelling tot de vleugels
van vogels bestaan de vleugels van vleermuizen niet uit
‘dood’ materiaal , maar uit
een levende leerachtige huid
met pezen en bloedvaten.
De meeste vleermuizen
klappen hun vleugels hele-

knalerwtjes, trektouwtjes,
Bengaalse lucifers, ijsfonteinen en sterretjes.
 Nu moet er ook een CE
markering op staan.
Alle gegevens moeten leesbaar zijn in de Nederlandse
taal en voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Als
dit niet zo is, dan is het vuurwerk verboden om in Nederland te hebben en af te steken. Koop daarom alleen
vuurwerk in Nederland en let
er goed op wat je koopt.
Verboden vuurwerk voldoet
dus niet aan bovenstaande
eisen! Bron:vraaghetdepolitie.nl

maal in als ze niet vliegen.
Andere vleermuizen (zoals
de grote hoefijzerneus) vouwen hun vleugels zelfs om
zich heen.
Bron: vleermuisnet.nl

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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