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Voorwoord
Voor u als ligt de nieuwste uitgave van het magazine De Huurder, de redactie heeft de afgelopen tijd zijn best
gedaan om wederom een interessant verenigingsblad voor u samen te stellen.
In deze uitgave staat het event “een leefbare toekomst” centraal. Een bijeenkomst die zichtbaar maakt welke
verborgen impact we als mens hebben op ons leefklimaat. Het mooie is dat u op dinsdag 26 maart inzicht
krijgt wat de verborgen impact is, maar bovenal inzicht krijgt hoe u als individu een positieve bijdrage kunt
leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem en u ook nog eens geld kunt besparen. Om een voorbeeld
te geven: door bewust te recyclen en de afvalstroom al bij de inkoop te beperken is het in Hilvarenbeek een
gezin bestaande uit twee personen gelukt om slechts 240 liter restafval te produceren in het afgelopen jaar.
Dat bespaart niet alleen het milieu maar levert dit gezin ook nog eens een besparing op van €.128,- per jaar
op de kosten van het aanbieden van de afvalcontainer. Zo ziet u maar, bewustwording over de verborgen
impact levert dubbele winst op.
Ook gaan we in dit magazine in op de prestatieafspraken die gemaakt zijn met Woonstichting Leystromen,
Gemeente Hilvarenbeek en de H.B.V.H. over het verduurzamen van het Leystromen bezit in 2019. Ook
doen wij een oproep aan alle huurders en aankomende huurders om actief deel te nemen aan de enquête
en gespreken over de woonvisie van de gemeente Hilvarenbeek. Kortom, deel uw mening over de toekomst
van Hilvarenbeek. Uiteraard kunt u dat ook doen door uw visie/mening met ons te delen via: secretariaat@
hurenhilvarenbeek.nl.
Aan de Koestraat in Hilvarenbeek is de afgelopen maanden hard gewerkt om een bestaande woning geheel
te gaan verwarmen met infrarood. Het is de eerste woning van ongeveer 20 woningen die Woonstichting
Leystromen in een pilot wil gaan ombouwen om informatie te verzamelen over het verbruik en hoe huurders
deze manier van verwarmen ervaren ten opzichte van de traditionele cv-verwarming. Als H.B.V.H. volgen
wij deze ontwikkelingen op de voet en geven u alvast wat inzicht wat infrarood verwarming nu eigenlijk is.
Binnenkort gaan we weer massaal in de tuin aan de gang. Bij deze willen wij u oproepen om het artikel over
de insecten te lezen en te kijken hoe u een bijdrage kunt leveren in uw tuin aan de leefomgeving van de
noodzakelijke insecten.
Kortom, wij wensen u een prachtig voorjaar en zien u graag op 26 maart in CC de Elckerlyc in Hilvarenbeek
of CC de Boodschap in Rijen.
Het bestuur.
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Event, een leefbare toekomst...
door Babette Porcelijn.

We hebben als westerse consument meer impact dan we denken. Niet alleen binnenshuis of aan
de pomp, maar juist aan de andere kant van de wereld, bij het maken en vervoeren van de dingen
die we dagelijks kopen. Als je die verborgen impact meeneemt kun je je dagelijks leven effectiever verduurzamen. Via het event “Een leefbare toekomst” krijg je de kennis en tools in handen
om daarmee aan de slag te gaan.
HOE GROOT IS HET PROBLEEM?
We leven in ons land alsof we bijna vier Aardes
hebben. We overschrijden dus de draagkracht
van de planeet en daarmee schaden we die ene
Aarde die we wel hebben. En het wordt de komende jaren steeds erger. Dat is slecht voor de
economie, het is slecht voor je gezondheid en
de wereld wordt er onveiliger van. Milieu-impact
ondermijnt dus datgene wat ons het meest dierbaar is: ons eigen welzijn en dat van onze kinderen. Tenzij we het tij keren en grondig gaan
verduurzamen.
WAT KUNNEN WE DOEN?
We kunnen als ‘wereld’ verschillende dingen
doen: bevolkingsgroei indammen, natuur beschermen en herstellen, en we kunnen productie verduurzamen. Maar we kunnen ook als
consument bewust aan de knoppen gaan draaien. En dat vind ik interessant, want ik wil weten
wat we er zelf aan kunnen doen.
Hoe? Je kunt het beste beginnen met de grootste impacts, want dat maakt het meeste verschil. Maar wat
heeft nou de grootste impact in ons dagelijks leven? Ik heb een impact top 10 opgesteld van het dagelijks
leven en die geeft direct inzicht.
WAT IS VERBORGEN IMPACT?
Als we de impact van de consument in kaart brengen, kijken we meestal alleen naar milieu-impact tijdens
gebruik van een product, terwijl het maken en vervoeren ook impact heeft. Verder kijken we vooral naar
klimaateffecten, maar als we het klimaatprobleem oplossen en bijvoorbeeld niet waterschaarste, luchtvervuiling of plastic soep, dan hebben we nog steeds een probleem.
Rijke westerse landen hebben de afgelopen decennia veel van hun industrie en landbouw verplaatst naar
lagelonenlanden. Die productie heeft daar veel impact op klimaat, natuur en milieu. Rijke landen importeren vervolgens die spullen en dat voedsel, maar de impact ter plaatse laten we vaak buiten beschouwing.
Die impact blijft verborgen dus. Maar wij als consument betalen wel aan het eind van de
keten. Dus draaien wij, vaak zonder dat we het zelf doorhebben, aan de knoppen.
HOEVEEL IS VERBORGEN?
Als je alle soorten impact aan de andere kant van de wereld vergelijkt met de klimaatimpact tijdens gebruik, dan blijkt dat het grootste deel van onze impact verborgen is. Dat gedeelte laten we meestal buiten
beschouwing. Dat is een gigantische blinde vlek! Maar draai het eens om. Als je de verborgen impact wél
meerekent, dan kun je dus veel effectiever verduurzamen. Het is een kans!
WANNEER BEN JE DUURZAAM?
We leven dus alsof we bijna vier Aardes hebben en we hebben er maar één. Dat laat zien hoe groot de
opgave is waar we voor staan. Je leeft pas duurzaam als je binnen de draagkracht van de Aarde blijft en
niet méér neemt dan de planeet kan opbrengen. Dat is ongeveer een kwart van de impact van een gemiddelde Nederlander. Vervolgens kun je je kleine overgebleven impact compenseren, dat
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Red jezelf
begin bij de wereld.

Jij als individu kunt veel verschil maken, door zowel je grootste impacts te lijf te gaan, als door in je
kracht te gaan staan en je in te zetten voor verduurzaming op een manier die bij jou past.
Verduurzamen kan een spannende ontdekkingstocht zijn. Ik hoop dat je na mijn lezing/webinar net
zoveel eyeopeners hebt gekregen als ikzelf in mijn
zoektocht naar individuele verduurzaming.
beleefd. En dat je mee op zoek gaat naar méér.

noem ik eco-neutraal. Als je je dan bijvoorbeeld in
je werk ook nog inzet voor verduurzaming van de Alvast bedankt voor je komst op dinsdagavond 26
maatschappij, en meer opbouwende dan schadelij- maart en vergeet vooral niet te genieten van je groeke impact hebt, dan leef je eco-positief.
ne ontdekkingstocht!
Aan de hand van verborgen energie, vertaal ik de
grote wereldwijde inzichten naar ons dagelijks leven
met de impact top 10 en vervolgens ga ik er dieper
op in aan de hand van voorbeeldcases. Ik laat zien
tot welke problemen onze impact leidt, zowel voor
de planeet als voor onszelf. ik neem u mee in hoe
belangrijk het is dat we onze milieu-impact verlagen. Ook gaan we op zoek naar oplossingen. Mijn
denkmodellen geven structuur en houvast. Wat kunnen politiek, bedrijfsleven en consument doen om te
verduurzamen? Wat kun jij zelf doen en waar kun je
vandaag al mee beginnen?
HOE KUNNEN WE HET OPLOSSEN?
Simpel. Door te verduurzamen. Maar dan wel grondig − inclusief de verborgen impact dus − en voortvarend. We moeten zo snel mogelijk, binnen een
paar decennia, binnen de draagkracht van de Aarde
komen. Dat is nogal wat. Daarom hebben we een
heleboel mensen en organisaties nodig die eco-positief willen opereren.
We hebben grote gedeelde visies nodig én concrete
plannen. Ik hoop dat ik jou kan helpen om de juiste
vragen te stellen, om discussies aan te zwengelen
en ideeën te vormen, om plannen te maken en ze
uit te voeren.

HOE STA JE ERVOOR? BENCHMARK JEZELF!
Vergelijk jouw gewoontes met die van de gemiddelde Nederlander en kom er (achterkant-bierviltje-stijl)
achter wat jouw quick-wins zijn. Vul jouw waardes in
mijn online tool en bespreek ze met je dorpsgenoten, familie en vrienden.
Ga naar babetteporcelijn.nl/mijnverborgenimpact
Het event
Het event “Een leefbare toekomst” wordt georganiseerd door Uw Huurdersraad, Woonstichting
Leystromen in samenwerking met HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek en Huurdersvereniging
Oisterwijk.
Babette Porcelijn en enkele andere sprekers zullen
die avond ‘live’ op het podium staan in het Cultureel
Centrum De Boodschap in Rijen. kaarten voor deze
bijeenkomst kunt u gratis bestellen via de website
van Woonstichting Leystromen.
In Hilvarenbeek kunt u de bijeenkomst via een
webinar (live streaming) volgen in het Cultureel
Centrum De Elckerlyc. De gratis kaarten voor
deze bijeenkomst (incl. gratis kopje koffie/thee)
kunt u bestellen via de website van De Elckerlyc.

Colofon:
Magazine De Huurder is een uitgave van:
HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek
Postbus 13, 5080 AA te Hilvarenbeek.
Telefoon: 06 13 42 13 04
media@hurenhilvarenbeek.nl
Het magazine De Huurder wordt gedrukt op 100% gerecycled papier en past
daardoor in een duurzame samenleving.
Drukwerk: Rutten’s Drukkerij Udenhout
©2019
Magzine De Huurder, nummer 66, blz. 4.

Magzine De Huurder, nummer 66, blz. 5.

Prestatieafspraken 2019...
In dit magazine veel aandacht aan duurzaamheid en hoe ja als huurder daar een steentje aan kunt bijdragen, waarbij het op termijn ook nog financieel voordeel kan opleveren. In de Prestatieafspraken 2019
hebben we de volgende afspraken gemaakt over duurzaamheid.
In het document Prestatieafspraken liggen de afspraken welke gemaakt zijn tussen de drie partijen Woonstichting Leystromen,
gemeente Hilvarenbeek en de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek voor het komende jaar vast. De prestatieafspraken
worden jaarlijks gemaakt in het jaar voorafgaand aan het jaar waar de prestatieafspraken betrekking op hebben. Tevens geeft dit
document een doorkijk naar de komende jaren.

Duurzaamheid van de woningen:
De woningen van Leystromen hebben eind 2023 een gemiddeld energielabel van tenminste B (energieprestatie tenminste 5,5 | energie-index tenminste 1,21).
Bestaande woningvoorraad:
Leystromen investeert € 6 miljoen per jaar incl. btw in het verduurzamen van bestaande woningen. Bouwkundige ingrepen die hiervoor nodig zijn, worden zo veel mogelijk gecombineerd met planmatig onderhoud en renovatie.
Doorberekening verduurzamen woning:
Met het oog op betaalbaarheid wordt het doorberekenen van de kosten aan de huurder beperkt tot 0%
van de investering.
Pilots verduurzaming:
Leystromen voert pilots uit ten behoeve van CO2-neutraliteit. Deze pilots zijn gericht op
- gebruik van alternatieve installaties op het gebied van warmte en/of
- opwekken van groene energie (zon/ wind) en/of
- biomassa.
Nieuwbouw:
Met haar nieuwbouwwoningen loopt Leystromen vooruit op de EPC-regelgeving: nieuwbouwprojecten zijn
in principe allemaal Nul-Op-De-Meter zijn, indien financieel en technisch realiseerbaar (met uitzondering van een aantal lopende projecten die al in een
vergevorderd stadium qua voorbereiding zitten).
Uitgangspunt is all-electric, dus geen gasaansluiting. Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien.
Energieprestatie (tussentijdse monitoring):
Verwachte gemiddelde energie-index 31-12-2019
1,507 (label C), DAEB en niet-DAEB woningen inclusief complexen Dongen en Tilburg (met een EI
van 1,463). Verwachte gemiddelde in Hilvarenbeek
EI: 1,352 (label B)
Circulair bouwen:
Leystromen onderzoekt hoe circulair bouwen kan worden toegepast in nieuwbouwprojecten. Voor de gemeente Hilvarenbeek wordt gekeken naar het bouwproject Vroonacker | ca 24 grondgebonden woningen.
Samenwerking:
Leystromen haakt aan bij de gemeenten als zij een gemeentelijke Energiestrategie (ten behoeve van
onder meer de realisatie van energietransitie en energieinfrastructuur) opstellen. Leystromen (maar ook
particulieren) heeft deze nodig om de juiste (duurzame) investeringsbeslissingen te kunnen maken.
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Woonvisie...
In de woonvisie staan de hoofdpunten van het
woonbeleid, aan welke woonvraagstukken de gemeente prioriteit geeft en welke partijen betrokken
zijn.

Wat staat er in de woonvisie?
De gemeente is vrij om te bepalen wat er in de
woonvisie komt te staan. De meeste
woonvisies bevatten in ieder geval:

De gemeenteraad stelt de woonvisie vast. Een
woonvisie wordt meestal gemaakt voor een periode
van 4 tot 5 jaar.

• Een beschrijving van de woningmarkt. Wat zijn de
maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe ziet de woningmarkt eruit? Vraag huur- en koopwoningen?

Waarom is de woonvisie belangrijk?
De woonvisie geeft richting aan het woonbeleid.
De woonvisie stuurt de afspraken die de gemeente
maakt met de woningcorporaties. In ons geval met
Woonstichting Leystromen.

• Richtinggevende uitspraken over woonthema’s.
Bijvoorbeeld over duurzaamheid,
energiezuinigheid, betaalbaarheid, nieuwbouw en
huisvesting van specifieke doelgroepen. Maar ook
over wonen en zorg en leefbaarheid in buurten.

De corporaties moeten hun aanbod laten aansluiten
op de woonvisie. Wil je aandacht voor de woonbelangen van huurders, ouderen, jongeren en mensen met een beperking, dan is de woonvisie dus
een heel belangrijk document.

• Kaders voor de bouwplannen voor de komende
jaren, als leidraad voor afwegingen over bouwprojecten.

Komt uw mening terug in de woonvisie gemeente Hilvarenbeek.
In het kader van het ontwikkelen van een woonvisie ontvangen alle mensen in de gemeente Hilvarenbeek
per woonadres in de maand maart er brief een uitnodiging uitnodiging om deel te nemen aan een enquete.
Het is van groot belang dat u als (toekomstig)huurder gebruikt maakt van deze mogelijkheid om invloed uit
te oefenen op het nieuw te formuleren beleid door de enquete in te vullen.
Na de enquete zullen er dialoogsessies georganiseerd worden om over de uitslag met elkaar te praten.
Hou wat dit betreft de plaatselijke media in de gaten.

Zorg dat de stem van de huurder gehoord wordt!
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Infrarood verwarming...
Binnenkort start Leystromen met een pilot van een woning met verwarming door infraroodpanelen, wij
informeren wij u in het kort over het infrarood verwarmen van de woning.
Infrarood panelen werken anders dan ‘gewone’ verwarming, die de lucht in de hele ruimte verwarmt (convectieverwarming). IR-panelen geven stralingswarmte af naar een bepaalde plek in de kamer (bijvoorbeeld je werktafel of de zithoek). Zit je in de stralingswarmte, dan voelt dat comfortabel, ook al is de luchttemperatuur om je heen lager. Net zoals het in de lente in de zon behaaglijk kan zijn ondanks een lage
temperatuur. Maar als je bij het warmtepaneel wegloopt, is de warmte ook weg.
Hoe werken infraroodpanelen?
Infraroodpanelen verwarmen niet de hele ruimte, maar stralen de warmte naar de plekken waar je zit of bezig bent. Ze verwarmen dus gericht, en dat kan energiezuiniger zijn. Maar buiten het bereik van de panelen
blijft het koud. Je voelt de warmte tot zo’n 3 meter. Om wel de hele ruimte te verwarmen met infraroodpanelen zou je meerdere infraroodpanelen tegelijk aan moeten zetten, maar dat kost weer meer stroom.
Vlakke plaat, groot stralingsoppervlak
IR-panelen werken op stroom, en doen dat slimmer dan vroeger. Een ouderwets elektrisch straalkacheltje

in de badkamer had een spiraal die roodgloeiend heet werd. IR-panelen worden minder heet,
tussen de 60 en 200 graden. Ze hebben geen spiraal, maar een vlakke plaat die warm wordt.
Daardoor heb je een groter stralingsoppervlak aan de voorkant. De achterkant van het paneel is
geïsoleerd en verliest daardoor weinig warmte. Met minder stroom krijg je meer straling dan bij
de ouderwetse straalkachel.

Wat is voor jouw belangrijk?
•
•
•
•
•
•
•

Comforabel wonen.
Prettige leefomgeving.
Voldoende woningaanbod.
Betaalbare woonruimte.
Goed onderhoud aan woning.
Service aan huurder.
Goede communicatie.

Wordt vrijwilliger bij de H.B.V.H.
denk & praat mee over zaken
die nu van belang zijn.
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Liefst aan het plafond hangen
Het duurt een paar minuten voordat het paneel stralingswarmte afgeeft. Het paneel werkt het beste als
het aan het plafond hangt, je hebt dan de minste obstakels. De optimale hoogte is ongeveer 2,6 meter
boven de vloer. Bij meer dan 3 meter kun je hem beter lager hangen (met draadjes aan het plafond). Op
de werkkamer kun je hem combineren met een klein paneel onder het bureau zodat je benen en voeten
ook warm worden.
Aan- en uitzetten: schakelaar, thermostaat of bewegingssensor
Er zijn panelen met een simpele aan/uit-schakelaar, maar ook panelen met verschillende standen of een
thermostaat die het paneel uitschakelt (of terugschakelt) als de ingestelde temperatuur is bereikt. Sommige panelen hebben zelfs een bewegingssensor die het paneel alleen inschakelt als er iemand aanwezig is.
Hoe duurzaam is verwarmen op stroom?
Verwarmen op duurzame stroom heeft de toekomst. Het gaat dan om stroom uit waterkracht, wind en
zon. En om verwarmingsinstallaties die slim gebruik maken van deze duurzame stroom: zo veel mogelijk
warmte met zo weinig mogelijk stroom.
De huidige stroomvoorziening in Nederland is echter nog een mix van vooral grijze stroom uit (fossiele)
kolen-, gas- en kerncentrales en een deel duurzame stroom. Zolang de stroom in Nederland niet CO2-vrij
is, is verwarmen op stroom niet per se milieuvriendelijker dan op gas. De CO2-uitstoot voor het opwekken
van stroom kan namelijk hoger zijn dan de CO2-uitstoot van verwarming op gas.

Wat is je winst in CO2 en euro?
Er zijn nog weinig praktijkgegevens over energiebesparing door bij te verwarmen met IR-panelen in Nederlandse huizen. De besparing zal sterk afhangen van het woongedrag, de situatie/ligging en isolatie van de
woning. Ook zal uit de proefwoning moeten blijken over infrarood panelen een goede keuze blijken te zijn
voor het gebruik als hoofdverwarming van de woning.
Als HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek vinden we het goed dat Woonstichting Leystromen op
zoek gaat naar andere manieren van verwarming van de woning ten voordele van de huurder en het
klimaat. Wel betreuren we het dat de pilot woning in Hilvarenbeek pas na de winter in gebruik wordt genomen, want verwarming gebruik je immers het vaakts in de winter. We verwachten dat hierdoor de pilot
langer zal duren voordat we echte resultaten zullen kunnen zien op het gebied van duurzaamheid, kosten
en comfort van de woning. Wij kijken net als u uit naar de resultaten van deze proef.
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Gelukkig begrijpen steeds meer mensen dat zij zelf een flink steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Door als consument, als burger, als kiezer, als werknemer en, niet te vergeten,
als ouder de juiste keuzes te maken. En ze willen ook hun bijdrage leveren, want het besef is inmiddels
breed doorgedrongen dat een krachtige maatschappelijke koerswijziging zowel noodzakelijk als urgent is.
Maar ja, waar begin je dan? En wat kun je dan allemaal zelf doen?
Het antwoord op die vragen vergt vaak veel kennis en inzicht. En wie al de moeite neemt om zich te
verdiepen in de complexe duurzaamheidsmaterie blijft vaak nog steeds zitten met de vraag: hoe betrouwbaar is alle informatie die je overal wel kunt vinden?
Goed nieuws: Tijdens het event “Een Leefbare Toekomst” neemt Babette Porcelijn u glashelder en toegankelijk mee in de kennis die bijdraagt om het verduurzamen zelfs leuk te maken.
Babette presenteert een compact overzicht van de uitdagingen waar we voor staan, maar geeft vooral ook
praktische handvatten om daadwerkelijk in actie te komen – gewoon door andere alledaagse keuzes te
maken.
Laat u inspireren op dinsdagavond 26 maart in het Cultureel Centrum De Elckerlyc (webinar) of in het
Cultureel Centrum De Boodschap (live).

aan de slag!

En daarna.....
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Inkomensgrens voor sociale huur op de schop...
Minister Ollongren wil de inkomensgrens waarmee huishoudens recht hebben op een sociale huurwoning
veranderen.
Voor gezinnen moet die grens omhoog, maar voor éénpersoonshuishoudens omlaag. De minister wil namelijk dat het aantal huishoudens dat een beroep kan doen op sociale huur gelijk blijft.
Kijk naar werkelijke slaagkansen op de woningmarkt
De Woonbond vindt het goed dat de inkomensgrens voor gezinnen met een middeninkomen omhoog gaat. Zij kunnen een
huurwoning boven de sociale huurgrens
van €720,42 vaak niet betalen. We pleiten
dan ook al langer voor het verhogen van
de inkomensgrens. De Woonbond is tegen
het verlagen van de inkomensgrens voor
eenpersoonshuishoudens. Ook voor hen
geldt dat de vrije huursector vaak geen
betaalbaar alternatief is. Dat de minister
de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wil verlagen om de doelgroep
voor sociale huur gelijk te houden, is ‘de
wereld op zijn kop’ schrijven Woonbond
en Aedes in een gezamenlijke reactie. Het
toewijzingsbeleid moet gebaseerd zijn op
de werkelijke slaagkansen van huishoudens op de woningmarkt, niet op een uit
de lucht gegrepen beoogde omvang van
de doelgroep. Eenspersoonshuishoudens
dreigen hier de dupe van te worden.
Middeninkomen? Doe een melding!
Hoe laag de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens moet worden, is nog niet duidelijk. Maar die
zal in ieder geval onder de 38.000 bruto per jaar komen te liggen, als het aan Ollongren ligt. We roepen
eenpersoonshuishoudens met een middeninkomen op een melding op het Meldpunt Huuralarm te doen.
Help ons duidelijk te maken dat eenpersoonshuishoudens ook betaalbaar moeten kunnen wonen. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Als meer mensen gezien hun inkomen een beroep moeten doen op een
sociale huurwoning, moeten we de sociale huursector vergroten. Niet het probleem verleggen door een
andere groep buiten te sluiten.’
meldpunt Huuralarm: https://www.woonbond.nl/meldformhuuralarm

Wist u dat U:
voor slechts €.0,50 per maand
het werk van de H.B.V.H. kunt ondersteunen.
Samen hebben we meer invloed op
Leystromen & de gemeente Hilvarenbeek.
Meldt u nu aan als lid.
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Woningnood nog groter dan gedacht...
Het tekort aan woningen is nog veel groter dan
al werd gedacht, blijkt uit recent onderzoek van
ABF research en Capital Value.
Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog.
Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort
in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa
235.000 woningen, blijkt dat er nu al een tekort van
263.000 woningen is. Volgens de onderzoekers is
er met name een tekort aan sociale huurwoningen
en aan woningen in de zogenaamde ‘middenhuur’.
Tekort sociale huur onderschat
De Woonbond wijst er op dat het tekort aan sociale
huurwoningen nog veel groter is dan wordt voorgespiegeld. Veel middeninkomens kunnen namelijk
helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€720,42) betalen. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op de sociale woningvoorraad.
Dat er met de betaalbaarheid voor deze groep geen
rekening wordt gehouden is een blinde vlek in het
woonbeleid van dit Kabinet
Kabinetsbeleid maakt het corporaties moeilijk
Het Kabinet maakt het corporaties moeilijk om voldoende te investeren in nieuwbouw. De belastingdruk voor corporaties loopt onder dit kabinet op tot

3 miljard euro in 2021. Terwijl er de komende jaren
ook fors geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid. Omdat de financiële positie van corporaties
door het weglekken van financiële middelen verslechterd, kunnen ze ook minder lenen. Zo kunnen
ze jaarlijks tientalen miljarden minder investeren.
Woonbonddirecteur Paulus Jansen ‘Het verder uitknijpen van corporaties in tijden van woningnood is
olie op het vuur gooien. Het kabinet creëert zo nog
grote problemen voor huurders en woningzoekenden, in plaats van corporaties de slagkracht te geven om problemen op de woningmarkt op te lossen.’
Verduurzamen én nieuwbouw onmogelijke opgave
De onderzoekers concluderen dat corporaties een
grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen. Zij zullen
moeten kiezen tussen de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw. 57% van
de ondervraagde corporaties geeft aan niet over
genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. Jansen ‘Alle seinen
staan op rood. Er moet nu echt iets gebeuren. Voor
ons betekent het dan ook dat we geen klimaatakkoord zullen ondertekenen als het mes niet in de
verhuurderheffing gaat.’
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Pilot ‘Actie op Geldzaken’...
De pilot ‘Actie op Geldzaken’ vindt plaats in de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Met de pilot Actie op Geldzaken bundelen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met
Leystromen de krachten om mensen met (beginnende) schulden actief te benaderen en zo grotere problemen te voorkomen.
Samenwerking met zorgverzekeraars CZ en VGZ
Het niet betalen van huur of zorgpremie is vaak een eerste aanwijzing dat iemand financiële problemen
heeft. Tijdens de pilot benadert iedere gemeente daarom maandelijks vijf inwoners die een betaalachterstand bij de zorgverzekeraar hebben. Door ook samen te werken met andere partijen die een rol spelen
in schuldhulpverlening, wordt voorkomen dat er mensen worden benaderd die al enige vorm van hulp
ontvangen.
Zonder hulpvraag
De pilot is gericht op inwoners die zelf nog geen hulpvraag hebben gesteld, maar van wie wel bekend is
dat zij een betaalachterstand hebben van drie of vier maanden bij de zorgverzekeraar. Door in een vroeg
stadium proactief inwoners met betaalachterstanden te benaderen, is het makkelijker om hulp te bieden:
de betalingsproblemen zijn nog te overzien en het aantal schuldeisers zal lager zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de schulden zich opstapelen.
Inwoner staat centraal
Er is geen sprake van een meewerkplicht voor de inwoner die wordt benaderd. Hij of zij heeft de vrijheid
om hulp te aanvaarden. De inwoner en het oplossen van zijn of haar problemen staat in de pilot centraal.
Financiële problemen komen meestal niet alleen. Daarom zal er naast het inzichtelijk maken van de financiële situatie ook worden bekeken of er aan de inwoner andere ondersteuning kan worden geboden.
Hiermee kunnen grotere maatschappelijke kosten worden voorkomen.
Looptijd
De pilot Actie op Geldzaken start eind februari 2019 en duurt een half jaar. Na afloop wordt de pilot geëvalueerd en zal worden bekeken of deze wijze van vroegsignalering structureel kan worden ingebed.

Vanuit de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek zouden wij graag vernemen hoe u de dienstverlening in bovenstaande situatie heeft ervaren en of u eventuele aandachtspunten heeft die meegenomen
dienen te worden in de evaluatie. U kunt uw reactie anoniem sturen naar: H.B.V.H., Antwoordnummer
10035, 5080 AA te Hilvarenbeek of eventueel per mail naar: secretariaat@hurenhilvarenbeek.nl
(vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt en tijdig worden vernietigd.)
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Eigenaarschap...
Wat er nog meer komt kijken bij goed eigenaarschap van een huurwoning.
Door: Ine Sprangers.

Als vervolg op het stuk over “eigenaarschap bij een huurwoning” in de vorige uitgave van het magazine
De Huurder, wil ik jullie meenemen in zaken die ook heel belangrijk zijn voor iedere bewoner van ons land.
In de pers hoor je volop over de maatregelen die genomen moeten worden om het milieu te ontzien. Hierbij
hoort het isoleren van een woning, van het gas afhalen van een woning en ook het gebruik van apparaten
die minder energie gebruiken. Nu zult u denken “wat heb ik daarmee van doen als huurder?” Nou, dat is
véél meer dat dat u denkt. Onze verhuurder “Leystromen” investeert de komende jaren fors in haar bezit
(onze huurwoningen) naar een gemiddeld label “B” te brengen. De Nederlandse staat heeft dat verplicht
aan alle verhuurders.

Uiteraard moeten ook woningeigenaren nadenken over hoe ze hun woning gaan verbeteren, maar nu gaat
het eventjes alleen om ons als huurder/eigenaar van een woning van Leystromen. Wij kunnen namelijk
ook heel veel doen om het verbruik van energie te beperken. Om in de toekomst na het gasloos maken
van uw woning te kunnen blijven koken, kunnen we nu al maatregelen nemen. Als uw fornuis vervangen
moet (of gaat) worden (bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een andere woning of bij de vervanging van uw
bestaande keuken), kunt u nu al investeren in de toekomst. Het koken op inductie is veel veiliger, sneller
en het schoonmaken van de plaat is een fluitje van een cent. Ja, hoor ik u denken, dan moet ik ook andere
pannen kopen. Echter vaak kunt u uw bestaande pannen met een dikke bodem ook gewoon gebruiken op
de inductieplaat.
Ook bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine, droogtrommel, koelkast en diepvries, kunt u veel geld
besparen op het elektriciteitsgebruik. Ik noem een voorbeeld van een ouder type Amerikaanse koelkast
die een verbruik van 4000 Watt heeft, waarbij een nieuw aangeschaft exemplaar slechts 1/10 van dit verbruik heeft. Ook warmtepompwasdrogers zijn nieuw wel wat duurder dan een gewoon versie, maar met
50% minder verbruik van elektriciteit verdien je dat tijdens de levensduur van het apparaat zeker meer
dan terug.
En bent u het aan u verstrekte lampenpakket van Leystromen al aan het gebruiken, dan bespaard u extra
veel bij het gebruik van deze led-lampen in plaats van de oude gloeilampen. 60 watt vroeger is nu 11 watt
led, toch ruim 5 maal minder dan voorheen en een led-lamp gaat gemiddeld ook nog eens langer mee.
De geleverde tochtstrip voor uw brievenbus scheelt ook veel koude lucht in uw hal. En terwijl ik dit stukje
zit te schrijven staat mijn balkondeur open en de verwarming op uit. Het is buiten nu 19 graden en de zon
op mijn ramen maakt dat het hier snel opwarmt tot 22 graden binnen. Dat is praktisch gebruik maken van
wat er gratis te halen valt op het gebied van besparing.
Leystromen zal niet 1,2,3 alle woningen van het gas gaan afhalen, maar we kunnen zelf zeker meedenken
om energie te besparen. In het kader van “goed eigenaarschap” kunt u ook melding maken van ramen en
deuren die zoveel kieren, dat u er met tochttape nog niet tegen bestand bent. Leystromen zal dan komen
kijken en zo nodig maatregelen nemen om u meer comfort te bezorgen. Als u ook het onderhoudsabonnement heeft afgesloten, kunt u bij vervanging van de kapotte doucheslang en/of douchekop ook vragen om
een waterbesparende douchekop. U gebruikt minder gas om minder water te verwarmen, maar heeft wel
een krachtige straal water om te douchen. Als we met zijn allen proberen te denken aan het milieu, kunnen
we veel stappen maken. Begin met verbeteren van het energiegebruik vooral bij jezelf!
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Insecten, geef ze de ruimte...
Driekwart van totale insectenpopulatie verdwenen in beschermde natuurgebieden.

Sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen. De teruggang werd al vermoed, maar blijkt
veel groter dan gedacht. Ecologen van de Radboud Universiteit deze bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE
op 18 oktober 2017.

Afgelopen jaren werd al steeds duidelijker dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds
minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika. ‘Maar dat de aantallen van alle vliegende insectensoorten in zo’n hoge mate aan het afnemen zijn als we hier zien in zo’n wijdverspreid gebied, is een nog
alarmerender bevinding’, zegt projectleider Hans de Kroon.
Enorme schat aan data
Entomologen (insectenonderzoekers) in het Duitse Krefeld, onder leiding van Martin Sorg en Heinz Schwan, verzamelden de afgelopen 27 jaar gegevens in 63 verschillende locaties in natuurgebieden verspreid
over Duitsland. Met zogenoemde malaisevallen werden alle vliegende insecten opgevangen en het totaal
aan biomassa gewogen en vergeleken. De Nijmeegse onderzoekers hebben nu voor het eerst deze enorme schat aan data kunnen analyseren.
Ook achteruitgang in goed beschermde gebieden
De onderzoekers vonden een gemiddelde afname aan massa van de totale insectenpopulatie van 76 procent. In het midden van de zomer, als het insectenaantal zijn piek bereikt, zagen ze zelfs een daling van
82 procent in de onderzochte gebieden. Caspar Hallmann, die de statistische analyses heeft uitgevoerd:
‘Al deze gebieden zijn beschermd, vaak zijn het natuurgebieden die goed beheerd worden. Toch is de
achteruitgang overal waarneembaar’. Wat de precieze oorzaak is van deze enorme afname, is tot nog toe
onduidelijk. Veranderingen in weer, landschap en in plantensoortenrijkdom in deze gebieden blijken niet
de afname te kunnen verklaren. Het weer verklaart veel van de schommelingen binnen het seizoen en
tussen de jaren, maar niet de neergaande trend.
Ook in andere werelddelen
Over mogelijke oorzaken kunnen de onderzoekers
nu alleen maar speculeren. Caspar Hallmann: ‘De
onderzochte gebieden zijn klein en ingesloten tussen
agrarische gebieden. Deze omliggende gebieden
trekken insecten aan, die daar vervolgens niet kunnen overleven. De natuurgebieden zouden hierdoor
“leeggezogen” kunnen worden.’ Het is waarschijnlijk
dat de gevonden resultaten representatief zijn voor
grote delen van Europa en andere delen van de wereld waar natuurgebieden liggen ingeklemd in een
overwegend agrarisch landschap.
Ecosystemen afhankelijk van insecten
‘Aangezien hele ecosystemen afhankelijk zijn van insecten, bijvoorbeeld als voedsel en als bestuivers,
zet dat andere veranderingen, zoals achteruitgang van vogels en zoogdieren in een nieuw daglicht’, aldus
Hans de Kroon. ‘Het is nauwelijks voorstelbaar wat er gaat gebeuren als deze ontwikkeling onverminderd
doorgaat.’ Omdat de oorzaken van de achteruitgang nog niet bekend zijn, kunnen er op dit moment nog
weinig concrete maatregelen genomen worden. De onderzoekers hopen dat deze bevindingen worden
opgevat als ‘wake-up call’ en zullen leiden tot meer onderzoek naar de oorzaken en steun voor langetermijnmonitoring.
Maatregelen
De Kroon: ‘Wat we op dit moment alleen kunnen doen is grote voorzichtigheid betrachten. Minderen met
de dingen waarvan we weten dat ze een slechte invloed hebben, zoals het gebruik van pesticiden en
verdwijnen van bloemrijke akkerranden in de landbouw. En hard werken aan vergroting van onze natuurgebieden met naar verhouding minder randzones met de landbouwgebieden. Maar ook zorgdragen dat
we insecten de ruimte geven in onze directe woonomgeving’.
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