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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 

2021/2 

Deze huurwijzer wordt u 

aangeboden door uw huur-

dersorganisatie. Wat staat er 

o.a. in dit herfstnummer? 

 Servicekosten en de 

afrekening daarvan 

 Toegankelijkheid van 

woningen voor mensen 

met een beperking 

 Bijzonder wonen bij een 

‘woonpionier’.  

Juli 2021/nr. 17 

Ledeneditie 

Van het Bestuur 

De huurdersvereniging heeft 

zich sinds juni 2020 sterk 

gemaakt om een bewoners-

commissie in te stellen in de 

Cityflat. 

Samen met ons gaat wil deze 

commissie proberen de Leef-

baarheid, Veiligheid en Sa-

menhang in de flat te verbete-

ren. De Bewonerscommissie is 

druk doende met o.a. het orga-

niseren van activiteiten, het 

maandelijks maken van een 

nieuwsbrief (het Oortje), met 

het neerzetten van een ruil-

tafel en het ophangen van een 

vraag-en aanbodbord

(Citymarkt). De bewoners 

kunnen ook terecht bij hun 

voor een wekelijks ‘praat-

uurtje’, welke is ingevoerd, 

zodat bewoners bij hun terecht 

kunnen voor allerhande zaken, 

zoals printen, de bieb of als 

hun klankbord. 

Voordeel: 

Het voordeel van de Bewo-

nerscommissie is dat het con-

WIST U… 

Dat u veel informatie op 

onze website www.hv-

geleen.nl kunt vinden: 

 Status Huurdersvereniging 

Geleen 

 Rechten van Huurdersor-

ganisaties en Bewoners-

commissies 

 Klachtenprotocol 

 Info huurtoeslag (met di-

verse rekentools) 

 Diverse formulieren: 

 Aanmeldingsformulier 

 Diverse handige links. 

 Digitale versie van ons 

huurdersnieuws 

Volg ons op onze Face-

bookpagina: 

. 

 

 

 

Contact met Zo wonen? 

Wanneer u belt met ZO-

wonen, houd dan uw relatie-

nummer bij de hand dan 

kunnen ze gemakkelijk uw 

gegevens vinden. 
 

Bewonerscommissie  
SamenSterk Cityflat Geleen 

 

 

 

Geachte Huurders en Leden 

van onze Huurdersbelangen-

vereniging van ZOwonen, 

Alles wijst erop dat er eindelijk 

nieuwe tijden aanbreken. De 

eerste versoepelingen zijn een 

feit en wij zijn ook weer lang-

zaam fysiek aan het vergade-

ren. Het digitale overleg/

videovergaderingen kan echter 

soms ook efficiënt zijn, maar is 

niet altijd handig. Samen met 

de overige huurdersorganisa-

ties hebben wij in een aantal 

bijeenkomsten gezamenlijk 

onze visie op het Wonen-& 

Zorg beleid van ZOwonen 

gegeven. Wij zijn benieuwd 

naar de definitieve versie 

hiervan. Ook zien wij graag 

meer bewonerscommissies, 

maar indien u zich niet for-

meel wenst/kunt organiseren 

dan is het ook mogelijk dat u 

zich bij ons aanmeldt voor de 

klankbordgroep huurders. 

Hierin kunt u uw inspraak op 

het beleid van ZOwonen ver-

groten. Laat ons weten of u 

hierin interesse heeft. 

U hoeft geen bestuurslid te 

zijn om uw inspraak te vergro-

ten! Leefbaarheid is een be-

langrijk onderwerp van ge-

sprek bij u en daarmee raakt 

dit de prestatieafspraken die 

wij met de Gemeente Sittard-

Geleen en ZOwonen maken. 

Een aantal krimpregio’s zoals 

ook de Westelijke Mijnstreek, 

komen in aanmerking voor de 

450 miljoen euro, die het rijk 

beschikbaar heeft gesteld 

voor de leefbaarheid en duur-

zaamheid van de kwetsbare 

gebieden in Nederland. De 

focus ligt op verbetering van 

de woningkwaliteit en is fysiek 

gericht op herstructurering. 

Een inzet op alleen stenen is 

niet voldoende. Wij denken dat 

sociaal ingrijpen en een inte-

grale benadering van alle par-

tijen gezamenlijk, noodzakelijk 

is om de kwetsbare wijken te 

kunnen veranderen. 

Maak als huurder gebruik van 

uw stemrecht via onze klank-

bordgroep en laat u horen! 

Ik sluit af met de slogan van 

de Cityflat:  

SAMEN STAAN WIJ 

 STERKER! 

tact met ZoWonen ook beter 

verloopt, er zijn kortere lijnen 

en zaken worden sneller 

opgepakt; om de twee maan-

den is er een overleg en 

worden niet alleen lopende, 

maar ook afgeronde zaken 

besproken.  

Leefbaarheidsfonds 

De bewonerscommissie  

ontvangt van ZOWonen een 

vergoeding om leuke dingen 

voor het complex te organi-

seren. Nu de coronamaatre-

gelen iets meer versoepeld 

zijn wil de bewonerscommis-

sie de activiteiten nog meer 

gaan uitbreiden en zijn zij 

voornemens door te gaan op 

de ingeslagen weg! 

 

Wie volgt? 

 

Als huurdersvereniging on-

dersteunen wij u bij het op-

richten van een BC en krijgt 

u van ons begeleiding bij uw 

vragen en/of problemen.  

OPROEP! 

Heeft u vragen of wilt u over 

bepaalde thema’s eens samen 

discussiëren met andere huur-

ders over een bepaald onder-

werp, neem dan contact met 

ons op via ons contactformulier 

of via email.  

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Als sociale huurwoningen 

van corporaties worden ver-

kocht aan een belegger, zien 

bewoners de bui vaak al 

hangen. Ze rekenen op ho-

gere huurverhogingen. Zo 

ook bij de verkoop van ruim 

1.100 woningen van Woon-

zorg in Voorschoten, waar 

de huurders verkoop aan 

een investeerder willen voor-

komen en hierover met 

Woonzorg in gesprek willen. 

Ze willen best dat de wonin-

gen worden verkocht, maar 

aan een andere corporatie. 

De gemeente Voorschoten 

deelt dat standpunt.  

 

Tweede Kamerlid van de PvdA 

Henk Nijboer stelde er al in 

oktober vorig jaar vragen over 

aan minister Ollongren, die ze 

17 mei beantwoordde.  

Volgens minister Ollongren is 

er voor zittende huurders niets 

aan de hand wanneer sociale 

huurwoningen verkocht wor-

den aan een belegger. 

‘Verkoop van een verhuurde 

woning heeft ook geen directe 

gevolgen voor de individuele 

huurder’, schrijft de minister.  

 

Dat is te kort door de bocht. 

Commerciële verhuurders van 

sociale huurwoningen hebben 

wel degelijk de ruimte hogere 

huurverhogingen te innen. En 

dat doen ze dan ook. De kans 

is dus groot dat zittende huur-

ders meteen een financieel 

nadeel ondervinden bij ver-

koop aan een belegger.  

 

Hogere huurstijging na ver-

koop 

Hoe zit dat? In 2015 sloten de 

Woonbond en Aedes voor het 

eerst een sociaal huurakkoord,  

waarin afspraken zijn gemaakt 

over een beperkte stijging van 

 
 
Gemiddelde jaarlijkse huurverhoging sociale huur (Bron: CBS) 

 

Jaar 2017 2018 2019 2020 

Corporaties 0,6% 1,4% 1,7% 2,3% 

Beleggers 2,3% 2,9% 3,0% 3,0% 

de ‘huursom’. Dat is de optel-

som van alle huren van alle 

sociale huurwoningen van een 

woningcorporatie bij elkaar. 

Die huursombeperking zorgt 

ervoor dat corporaties niet aan 

alle individuele huurders de 

maximale huurverhoging kun-

nen vragen.  

Inmiddels is de huursombe-

perking voor corporaties opge-

nomen in de wet. De huurprij-

zen van sociale huurwoningen 

mogen gemiddeld niet meer 

stijgen dan inflatie. Deze be-

perking geldt niet voor particu-

liere eigenaren.  

 

Individuele grenzen huur-

verhoging 

Dit jaar is er een huurbevrie-

zing voor sociale huurders. De 

jaren hiervoor waren er maxi-

male huurstijgingen die afhan-

gen van het inkomen van de 

sociale huurder. Met een inko-

men onder de inkomensgrens 

(in 2020 lag die op € 43.574) 

kon je maximaal inflatie plus 

2,5 procent voor de kiezen 

krijgen. Bij een inkomen boven 

de grens was dat inflatie plus 

4 procent. Omdat commerci-

ële verhuurders, anders dan 

corporaties, geen huursombe-

perking hebben, kunnen zij 

deze ruimte in de regels voor 

individuele huurverhogingen 

ruimer benutten. 

 

Gemiddelde jaarlijkse huur-

verhoging: corporaties ver-

sus particuliere verhuurders 

Dat gebeurt ook. Als we de 

gemiddelde huurstijgingen van 

sociale huurwoningen op een 

rijtje zetten zien we een duide-

lijk beeld. 

Zie beneden. 

 

Huurders in de knel           

De Gelderlander schreef op 

15 mei 2021 een uitgebreid 

verhaal over huurders in Arn-

hem, die na verkoop door 

corporatie Vivare aan een 

belegger in rap tempo tegen 

hogere huurstijgingen aanlie-

pen. Vijf jaar later weet huur-

der Hanneke niet meer hoe ze 

de huur- die inmiddels tegen 

de 800 euro loopt- nog moet 

betalen. Het arbeidershuisje 

met de rode dakpannen in de 

Geitenkamp, fraai gelegen op 

de stuwwal in Arnhem-Noord 

op fietsafstand van het stads-

centrum, is voor haar te duur 

geworden. Ze moet op zoek 

naar een ander huis, een 

goedkopere woning, een soci-

aal huurhuis. 

 

Beperk verkoop en zorg 

voor lagere huurstijgingen 

De Woonbond is er voorstan-

der van voor particuliere ver-

huurders een vergelijkbare 

rem te zetten op de huurver-

hoging als bij corporaties. In 

de vrije sector geldt er sinds 

dit jaar bovendien een maxi-

male huurstijging van inflatie 

plus 1%.  

Het is bizar dat sociale huur-

woningen in handen van com-

merciële verhuurders harder 

mogen stijgen dan huurprijzen 

in de vrije sector.  

 

Daarnaast moet de verkoop 

van corporatiewoningen aan 

banden worden gelegd. In een 

brief aan de Kamer pleit de 

bond ervoor verkoop te limite-

ren tot verkoop aan andere 

corporaties, of aan particulie-

ren met een zelfbewonings-

plicht. Daarmee wil de Woon-

bond voorkomen dat de socia-

le woningvoorraad verder 

afneemt. 

Reactie van de HVG: 

Als huurdersvereniging zijn wij 

geen voorstander van verkoop 

van sociale woningen. De 

discussies met de corporatie 

gaan altijd over de noodza-

kelijke financieringen die 

nodig zijn om aan alle ver-

plichtingen en investeringen 

te kunnen voldoen m.b.t. 

duurzaamheid en renovatie-

maatregelen, versnippering 

van bezit etc. Het blijft onder-

handelen met moeilijke keu-

zes wat belangrijk is voor 

onze huurders. Het wordt 

echter ook tijd dat de politiek 

en gemeente stopt met dra-

len. De wooncrisis valt niet te 

ontkennen. Ruim een 1/2 

miljoen mensen kunnen geen 

woning vinden, veel mensen 

betalen teveel huur of zitten 

in een onzekere woonsitua-

tie. Er moet focus komen 

voor betaalbaar bouwen en 

garanties op betaalbare huur 

en koop. 

Alleen zo kan het woningte-

kort en doorstroming van 

senioren en jongeren plaats-

vinden. Wij zijn voorstander 

van een nieuwe minister van 

volkshuisvesting en ook bij 

de gemeente zou er een 

wethouder volkshuisvesting 

moeten komen. Iemand die  

meerdere domeinen overziet 

en hierover besluitvormend 

kan optreden, zowel in regio-

naal als lokaal verband. 

Met niet alleen maar roepen 

over bouwen, bouwen, bou-

wen, wordt het tijd voor da-

den. Het aan een woningcor-

poratie vragen om particulier 

bezit te kopen matcht niet 

met de opgave van de corpo-

ratie om hun bezit te verko-

pen! Een fijne samenleving, 

leefbaarheid en betaalbaar 

wonen in zowel huur als 

koop, is een gezamenlijke 

kerntaak van de minister en 

onze gemeente en corpora-

ties. 

 

Minister miskent huurstijging na verkoop corporatiewoningen 
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Huurverlaging gekregen? Kijk naar je huurtoeslag  

Hittestress door zoninstraling in 
huis Theo Danes 

Hitte in huis is een gebrek 
Veel huurders ervaren in de 

zomer hittestress in hun woning. 

De temperatuur loopt te hoog 

op. Je hebt als huurder van 

alles gedaan om hitte in huis te 

voorkomen. Je hebt hulp van je 

verhuurder nodig, maar die 

werkt niet mee. Wat nu? 

Op woensdag 19 mei organi-

seerde de Woonbond 

een webinar over Hitte en hitte-

stress(externe link). Opvallend 

was dat meer dan de helft van 

de deelnemers (55%) de ver-

huurder nodig heeft om het 

hitteprobleem in hun woning 

aan te pakken, en dat bijna een 

kwart (23%) te maken heeft met 

een verhuurder die niet mee-

werkt. Een brandende vraag 

van deze deelnemers was:  

Hoe kan ik zorgen dat de ver-

huurder in actie komt? 

Koelte is geen recht 

Energieadviseur Siem Goede 

van de Woonbond legt uit: “In 

de Nederlandse wet is alleen 

het recht op warmte vastgelegd, 

maar niet het recht op koelte. 

De verhuurder is bij wet dus niet 

verplicht om iets te doen. Een 

verhuurder die niet meewerkt, 

zal je moeten overtuigen. Dat 

kan soms heel lastig zijn.” De 

Huurcommissie en de rechter 

hebben in de afgelopen jaren 

enkele keren huurders in het 

gelijk gesteld dat de tempera-

tuur in de woning te hoog op-

liep en de verhuurder hier iets 

aan moest doen. In deze ge-

vallen werd de hitte aange-

merkt als een ‘gebrek’. 

Hitte ook in voor- en najaar 

Er is een aantal methoden om 

na te gaan of de hitte in je 

woning een gebrek is. De een-

voudigste methode die ook 

door de Huurcommissie en de 

rechter worden geaccepteerd, 

is de Temperatuur-

Overschrijding(TO)-methode. 

De TO-methode gaat ervan uit 

dat hitte in huis een gebrek is 

als de binnentemperatuur 

meer dan 300 uur per jaar 

boven de 26,5 graden Celsius 

komt terwijl de buitentempera-

tuur minstens 6 graden lager 

is. Dit kan zowel in de zomer 

als ook in het voor- en najaar, 

en soms zelfs in de winter, 

gebeuren. Het is natuurlijk wel 

belangrijk dat je als huurder 

ook maatregelen neemt om te 

zorgen dat de temperatuur niet 

te hoog oploopt. Tips vind je 

op de webpagina 'Hoe pak ik 

hitte in huis aan?'. 

Buitenzonwering is woning-

verbetering 

“Temperatuuroverschrijding 

komt meestal door heftige zon-

instraling,” zegt Siem Goede. 

“De oplossing is meestal om 

buitenzonwering aan te bren-

gen, bijvoorbeeld zonnescher-

men, markiezen, lamellen of 

screens. Daarnaast zijn goede 

ventilatie- en spuivoorzieningen 

nodig om de warme lucht ’s 

nachts uit het huis te verdrij-

ven.” Deze aanpassingen aan 

de woning vallen onder woning-

verbetering. De verhuurder 

mag hiervoor een huurverho-

ging vragen of kosten doorbe-

rekenen in de servicekosten.  

Houd een logboek bij 

Wil je aantonen dat het echt te 

heet wordt in jouw woning? Pas 

dan de TO-methode toe. Je 

kunt dit heel eenvoudig zelf 

doen. Houd een logboek bij, 

bijvoorbeeld in een schrift, 

waarin je de datum, tijd en 

temperatuur in huis noteert. 

Meestal kan je dit aflezen op de 

kamerthermostaat. Heb je geen 

kamerthermostaat die de tem-

peratuur aangeeft? chaf dan 

een kamerthermometer aan. 

Maak af en toe een foto van de 

temperatuur op de thermostaat 

of thermometer, het liefst een 

foto met datum- en tijdnotatie. 

De gegevens van de buitentem-

peratuur kan je vinden op 

de  website van het KNMI

(externe link). Kies het weersta-

tion dat het dichtst bij jouw huis 

ligt. Het is voor de verhuurder, 

maar ook voor de Huurcommis-

sie en de rechter het meest 

overtuigend als verschillende 

huurders uit een complex een 

logboek hebben bijgehouden. 

Standpunt van de Woonbond. 

De Woonbond pleit ervoor dat 

de wet- en regelgeving wordt 

aangepast om hitte in woningen 

te voorkomen en te bestrijden. 

“We krijgen steeds meer met 

hittegolven te maken,” zegt 

collega-energieadviseur Anne 

Ubbels. “En met steeds beter 

geïsoleerde woningen die de 

hitte langer buiten houden, 

maar ook moeilijker afkoelen.  

Huurverlaging gekregen van je 

woningcorporatie? Dan hoort 

je corporatie je nieuwe 

(verlaagde) huurprijs aan de 

Belastingdienst door te geven. 

Maar het is slim om hier ook 

zelf op te letten. 

Tienduizenden corporatiehuur-

ders met een laag inkomen en 

een hoge huur kregen dit jaar 

huurverlaging. Omdat een lagere 

huur ook betekent dat je huurtoe-

slag moet worden aangepast, 

heeft de wetgever beslist dat 

corporaties de verlaagde huur-

prijs aan de Dienst Toeslagen 

van de Belastingdienst moeten 

doorgeven. Om te voorkomen 

dat huurders later met een terug-

vordering te maken krijgen. 

Huurverlaging: altijd voordeel 

Belangrijk: als je huurverlaging 

krijgt, ga je er altijd op vooruit.  

Je hebt weliswaar recht op iets 

minder toeslag, maar dit doet 

nooit je huurverlaging teniet. 

Toeslag is een voorschot 

Het lastige van toeslagen is dat 

het om voorschotten gaat. En 

dat de berekening ervan vrij 

moeilijk is. Op hoeveel huurtoe-

slag je in 2021 recht hebt, kan 

pas berekend worden als het 

jaar al voorbij is, dus als je toe-

slag al is uitgekeerd. Weet de 

Belastingdienst niet dat je huur 

in 2021 is verlaagd, of valt je 

inkomen onverhoopt hoger uit? 

Dan kan het zijn dat je een deel 

van je huurtoeslag achteraf moet 

terugbetalen.   

Terugvordering voorkomen 

Toeslag moeten terugbetalen is 

enorm vervelend. En al hele-

maal als je weinig geld hebt en 

er niet op rekent. Dat je moet 

terugbetalen kun je voorkomen 

door zelf scherp op te letten. 

Zelf doen 

Je kunt inloggen op Mijn Toesla-

gen. Zie je daar dat je woning-

corporatie de verlaagde huur-

prijs nog niet heeft doorgege-

ven? Geef de verlaagde huur-

prijs dan zelf door. Daarmee 

voorkom je dat je later moet 

terugbetalen. Kijk ook naar je 

inkomen. Als je verwacht dat je 

dit jaar meer gaat verdienen, 

stel het verwachte inkomen dan 

naar boven bij. Ook dat voor-

komt dat je later moet terugbe-

talen. 

Hulp vragen 

Veel mensen vinden belastin-

gen en toeslagen ingewikkeld. 

Of vinden inloggen op Mijn Toe-

slagen moeilijk. Raak je in de 

stress van zelf doen, vraag dan 

om hulp. Bij je vakbond, oude-

renbond, wijkcentrum, belasting-

winkel, sociaal werker. Er zijn 

veel vrijwilligers en professio-

nals die dit soort hulp graag 

geven. 

Huurverlaging niet doorgege-

ven? 

Woningcorporaties moeten de 

verlaagde huurprijs aan de 

Dienst Toeslagen van de Belas-

tingdienst doorgeven. Merk jij 

dat je corporatie dit niet heeft 

gedaan? Wij horen dit graag via 

ons contactformulier op onze 

website. 

Foto door Tara Winstead via Pexels 

https://woonbond.webinargeek.com/energiewebinar-hitte-en-hittestress?cst=channel
https://woonbond.webinargeek.com/energiewebinar-hitte-en-hittestress?cst=channel
https://www.woonbond.nl/vraagbaak/aanpak-hitte-in-huis
https://www.woonbond.nl/vraagbaak/aanpak-hitte-in-huis
https://www.woonbond.nl/vraagbaak/wat-redelijke-huurverhoging-na-woningverbetering
https://www.woonbond.nl/vraagbaak/wat-redelijke-huurverhoging-na-woningverbetering
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/uurgegevens
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/uurgegevens
https://www.pexels.com/nl-nl/@tara-winstead?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/notitieboekje-wiskunde-getallen-bedrijf-7111591/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Het Goed 

 

 
 

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 of 
op afspraak. 
 
Sluiting i.v.m. Corona maatregelen: 
Vooralsnog zijn er geen fysieke vergaderingen en 
bezoekafspraken mogelijk. Wel zijn de bestuursle-
den te bereiken door uw vraag per email te stellen of  
een brief te deponeren in onze brievenbus. 

HuurdersVereniging Geleen 

leegstand is een extra signaal 

naar bewoners en onderne-

mersvereniging dat leefbaar-

heid een belangrijk thema is;  

 Bemensing en programma 

vormen we participatief met 

bewoners en professionals;  

 Jaarprogramma wordt elk 

jaar opgesteld met partners 

en elk kwartaal herzien op 

basis van voortschrijdend 

inzicht;  

 Fysiek element in de werk-

wijze die deelnemers aan het 

programmabureau dwingt 

om het ontwikkelproces van 

de wijk transparant te ma-

ken, en datzelfde proces dus 

ook wendbaar te maken en 

houden. Door deelnemers 

aan het programmabureau 

telkens de vraag te laten 

beantwoorden; ‘Wat gaan we 

in de Zuidkamer doen en 

hoe is dit interessant/

uitdagend/uitnodigend voor 

bewoners? Voor wie? 

Voor alle bewoners van Ge-

leen-Zuid, of bezoekers die 

geïnteresseerd zijn in thema’s 

van Geleen-Zuid. 

Een kringloopwarenhuis voor 

mens en milieu 

De missie van Het Goed is werk 

maken door hergebruik. Dit be-

reiken we door gebruikte spullen 

een tweede leven te geven.  We 

hebben dagelijks nieuwe aanvoer 

van gebruikte spullen. Zo is het 

iedere dag een ontdekking wat je 

bij ons aantreft.  

Hergebruik goede spullen, 

oplossingen voor niet bruikba-

re producten 

Wat levert dat eigenlijk op? Heel 

veel, kunnen we je vertellen. In 

totaal zamelen we elk jaar bijna 

25 miljoen kilo textiel en huisraad 

in. Ruim 80 procent daarvan 

wordt hergebruikt. Afgelopen jaar 

hebben we in Sittard ruim 600 

ton goederen ingezameld en een 

groot deel daarvan is herge-

bruikt. Voor de spullen die niet 

meer te verkopen zijn, zoeken 

we andere oplossingen. Zo ma-

ken we bijvoorbeeld van oude 

textiel die elders is vervilt mooie 

nieuwe tassen. 

Passend werk 

Naast hergebruik van gebruikte 

spullen maakt Het Goed werk 

van werkgelegenheid. Wij 

vinden dat iedereen een kans 

verdient op passend werk. Er 

staan nog teveel mensen aan 

de zijlijn en bij Het Goed vin-

den wij dat ook zij volwaardig 

moeten kunnen participeren. 

Wanneer je jouw spullen langs 

brengt of iets bij ons koopt, 

help je dus niet alleen het 

milieu, maar ook heel veel 

mensen.  

Ontmoet Het Goed 

Het Goed organiseert regel-

matig workshops en rondlei-

dingen voor groepen. Trots 

vertellen de medewerkers hoe 

we werken en wat werken bij 

Het Goed voor ze betekent. 

Samen met lokale partners St. 

Kringloop Beheer, gemeente 

Sittard-Geleen, Beek, Stein, 

Beekdaelen en RWM werken 

we aan een inclusieve en 

duurzame samenleving. 

Nieuwsgierig geworden? 

Je bent van harte welkom op 

onze locatie aan de Rijksweg 

Zuid 208, 6134AG in Sittard. 

Of kijk op de website van Het 

Goed.                     Bron: RWM 

In samenwerking met de Ge-

meente en de corporatie ZOwo-

nen zijn wij op zoek naar vrijwil-

ligers die zich willen inzetten als 

energieambassadeurs of energie-

coaches. Wij hopen dat de nieu-

we energiecoaches bereid zijn bij 

hun buren en/of directe omgeving 

een gesprek over verduurzaming 

(in huis) aan te gaan en hiervan 

een kort verslagje kunnen 

schrijven. Hoe deze gesprek-

ken te voeren en zo'n puntsge-

wijze samenvatting te maken 

van het gesprek wordt verdui-

delijkt in de cursus. Als de 

energiecoaches hiertoe bereid 

zijn kunnen zij een onkosten-

vergoeding tegemoet zien van-

uit de RRE-W subsidie. Het 

gaat hierbij om het aanbieden 

van eenvoudige energiebespa-

rende maatregelen die de huur-

der zelf aan kan brengen. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld tochts-

trips, ledlampen en radiatorfolie; 

De training leert u o.a. wat uw rol 

is als energiecoach, basisken-

nnis Energie en Vermogen, Kli-

maatbeleid, energieverbruik in 

huis en de energierekening, 

invloed van bewonersgedrag 

en het nemen van kleine maat-

regelen en gebruik van slimme 

apparaten. Heeft u interesse 

om uw huurders in uw complex 

en/of straat  bij te staan, neemt 

u dan contact met ons op en 

wij verwijzen u naar de coördi-

nator van dit project. Doe mee   

want ZO werken wij samen 

aan verduurzaming van onze 

gemeente. 

Oproep voor energieambassadeurs  

ZOWonen heeft een fysieke 

locatie geopend in het hart 

van de wijk, midden in de 

Zuidhof. Namelijk in het voor-

malige winkelpand van boek-

handel Dit & Dat 

Een openbare en uitnodigende 

plek om kennis te nemen van 

alle activiteiten in de wijk. Op 

ruimtelijk gebied én op mense-

lijk gebied. We kregen regelma-

tig te horen dat zowel de zicht-

baarheid van de medewerkers 

van ZOwonen, als de gemeen-

telijke collega’s, als prettig werd 

ervaren door de bewoners van 

de wijk. Wij rekenen erop dat dit 

effect nog sterker en bij een 

bredere doelgroep, ervaren 

wordt wanneer we gezamenlijk 

te vinden zijn in de Zuidkamer, 

in het hart van de Zuidhof. 

Aanleiding locatie & formule: 

Bewoners of partners hoeven 

niet te zoeken naar de plek, 

maar worden bewust en onbe-

wust ermee geconfronteerd 

door haar ligging in winkelhart; 

Team Zuidkamer ontmoet op 

natuurlijke wijze de bewoners 

van de wijk; Tegengaan van 

  Zuidkamer  

https://www.hetgoed.nl/het-goed-sittard/
https://www.hetgoed.nl/het-goed-sittard/

