
Schimmel in je woning is een pro-
bleem om serieus te nemen, vindt 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Daarom heeft het ministerie 
nu op de website woningmarktbe-
leid.nl informatie gezet over hoe 
bewoners, woningcorporaties, par-
ticuliere verhuurders en gemeentes 
vocht- en schimmelvorming kunnen 
voorkomen en oplossen.

Heel veel mensen hebben last van 
vocht en schimmel in hun woning. In 
bijna een op de vijf woningen in Neder-
land komen vocht- en schimmelpro-
blemen voor. Als je het niet aanpakt, 
kan je problemen met je gezondheid 
krijgen. 

Schimmel voorkomen en oplossen.
Op woningmarktbeleid.nl vind je al-
lerlei informatie over hoe je vocht- en 
schimmelvorming in je woning kunt 
voorkomen en oplossen. Je vindt er 
onder andere: 

• handige tips om vocht- en  
schimmelvorming te voorkomen;

• resultaten van onderzoek naar 
vocht- en schimmelvorming in 
woningen;

• webinars van de gemeente Den 
Haag en woningcorporatie  
Staedion over hun geslaagde 
samenwerking;

• onderzoek naar prestatie- 
afspraken over vocht en  
schimmel met voorbeelden.
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Het ‘huurverhogings- 
katern’ staat in het 
teken van de regels om-
trent de huurverlaging, 
de huurverhoging in de 
vrije sector en de aan-
passingen in het punten-
stelsel 

Huurderswerk in 
Noord-Holland 

Bewoners vergroenen 
een plein in Woerden

HUURWIJZER 1

‘Citaatje’
 

“Wie snel wil zijn, 

gaat alleen, wie 

verder wil komen, 

gaat samen”
 
een chinees gezegde 

Overheid neemt vocht en 
schimmel in huis serieus

0% voor 
iedereen
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UW HUURDERSVERENIGING BEREIKT RESULTAAT

De huurdersverenigin-
gen, die gekoppeld zijn 
aan Woonpunt en ge-
zamenlijk alle huurders 
bij Woonpunt vertegen-
woordigen, hebben naar 
aanleiding van de jaar-
lijkse adviesaanvraag 
door Woonpunt ook 
dit jaar op 26 februari 
2021 een advies gege-
ven ten aanzien van het 
te voeren Huurbeleid 
van de corporatie. 

Dat advies leest u 
op pagina 6 van deze 
WBlits.        

Al op 8 maart ontvingen 
wij de reactie van Woon-
punt hierop.

Samengevat komt het 
er op neer dat Woon-
punt ons advies in zijn 
geheel overneemt.

Dus…  

Naast de wettelijke ver-
plichting om nul procent 
huurverhoging door te 
voeren voor huurders in 
het sociale segment in 
2021, wordt ook voor 
de huurders met hogere 
huren geen huurverho-
ging berekend op 1 juli 
aanstaande. 

 
 
Lees verder pagina 2

Woonpunt neemt Huuradvies 2021 over!
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Beste leden, 
Laatst zag ik een poster tegen de ruit van een 
voordeur hangen met de boodschap:

Het is natuurlijk ieders eigen keus, het zou de mijne 
niet zijn.

“Laten we het falen der tijd meer omarmen en met 
elkaar zeer zeker contact onderhouden”.

Beste huurders, 

Het bestuur van HV Woonbelang Maastricht & 
Mergelland vindt het een vreselijk gemis dat we onze 
fysieke bijeenkomsten niet met elkaar kunnen houden 
zoals de Algemene Ledenvergaderingen en BOC-
vergaderingen.
Wij hebben het voornemen (als we vanaf Mei nog 
steeds geen fysieke vergaderen/bijeenkomsten kunnen 

beleggen) om te gaan kijken of we 
dan digitaal bijeen kunnen komen 

via een online-seminar ook wel 
webinar genoemd.

Uwer Voorzitter van 
HV Woonbelang Maastricht & 
Mergelland 

John van Geel

VAN BELANG

2

• Wij willen niets kopen 
•	 Wij	willen	geen	abonnement
• Wij willen niet over god praten 
• Wij bedanken voor iedere collecte
• Wij zijn tevreden met onze 

stroomleverancier
• Onze ramen wassen we 

zelf, als politiek Den Haag 
ze niet al ingegooid heeft

• Dus blijf van onze deurbel af 
• Kloppen, laat ook maar

Vervolg pagina 1

Aanvankelijk was voor deze huurders een 
verhoging van 2,4% voorzien. Geen enkele 
huurder bij Woonpunt krijgt dus huurver-
hoging op 1 juli 2021.

Daarbij worden ook het huurdersabonne-
ment en de glasverzekering niet verhoogd. 
In voorgaande jaren werden de bijdragen 
aan deze fondsen steeds met het inflatie-
cijfer verhoogd. Voor dit jaar zou dat 1.4% 
worden.      

We zijn er zeer verheugd over dat na 
jaren op rij van huurverhoging op huurver-
hoging, ondanks de tegendruk die we le-
verden, Woonpunt nu haar sociale gezicht 
toont en het advies van de huurdersverte-
genwoordiging overneemt.   

Hiermee is de woonlastendruk die iedere 
huurder voelt enigszins verlicht.  

DE VOORZIENIGENWIJZER 

De VoorzieningenWijzer (www.zorgweb.nl) 
helpt u geld besparen. En niet zo’n beetje ook. 
Gemiddeld € 500 tot € 600 per jaar. Hoe? 
De VoorzieningenWijzer werkt samen met 
woningcorporaties en gemeenten. Er komt een 
consulent bij u thuis. U hoeft nergens naar toe 
en vooraf ook geen ellenlange en ingewikkelde 
formulieren in te vullen.  

• Er wordt gekeken naar alle aspecten 
rondom uw financiële situatie. 

• Thuis aan de keukentafel worden de  
papieren doorgenomen.

• U krijgt te zien waar u recht op heeft 
en hoe u kunt besparen.

• U krijgt concrete hulp bij de  
benodigde aanvragen.

Woonbelang maakt zich hard in de besprekingen 
met Woonpunt en Gemeente Maastricht
om deze gratis voorziening ook voor u be-
schikbaar te krijgen.  In de Prestatie-afspraken 
tussen Huurdersverenigingen, Gemeente Maas-
tricht en Corporaties is vastgelegd dat er een 
uitgewerkte business case voorgelegd wordt in 
het eerste kwartaal 2021.  
Woonbelang zal de partijen daaraan houden.   

In Parkstad wordt De VoorzieningenWijzer 
door Woonpunt en de Gemeente al met veel 
enthousiasme uitgerold.    
 
Moet hier ook lukken…..!  

Hier wordt werk van 
gemaakt door Woonbelang!
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Ledenverloop 

Dat is een behoorlijk hoge score. Het betekent dat 
veel huurders belangrijke informatie ontvangen via 
WBlits in combinatie met de Huurwijzer en inspraak 
hebben in de koers die het bestuur vaart door deel 
te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. Ook 
kunnen leden van de vereniging kostenloos lid worden 
van het digitaal ledenpanel. De uitslagen van de enquê-
tes gebruikt het bestuur in het overleg met Woonpunt 
op tal van onderwerpen. De bijdrage aan de vereniging 
door middel van de contributie stelt het bestuur in 
staat om een aantal gedegen activiteiten te kunnen 
uitvoeren. 
 

Ledenverloop
Slecht een enkel lid per jaar beëindigt het lidmaat-
schap. Daarmee raken we onze leden niet kwijt.
Waarmee wel? Gemiddeld zijn er per maand ongeveer 
120 verhuizende huurders bij Woonpunt in Maastricht 
en het Mergelland. Als een op drie daarvan lid is van 
Woonbelang betekent dat dat er ongeveer 40 leden 
per maand verhuizen naar een woning buiten Woon-
punt. Die zijn we dus kwijt.

Hoe houdt de vereniging dan al jaren haar 
ledental op peil?

Welkomsbrieven schrijven aan nieuwe huurders is 
niet voldoende. Om de dalende trend een halt toe 
te roepen is gedurende een aantal maanden in 2015 
en 2016 door vrijwilligers een ledenwerfactie met 
huis-aan-huisbezoek gedaan. 

Lees verder pagina 4

De vereniging Woonbelang telt on-
geveer 3300 leden. Nagenoeg een 
op de drie huurders bij Woonpunt in 
Maastricht en het Mergelland is lid.

Nagenoeg een op de drie huurders bij Woonpunt 
in Maastricht en het Mergelland is lid.



Vervolg van pagina 3
Dat leverde een positief resultaat op. Jammer genoeg 
konden we niet gebruik blijven maken van die vrijwilli-
ge inzet. 
In 2017 constateerde het bestuur opnieuw dat het 
per brief aanschrijven van nieuwe huurders niet leidde 
tot het op peil houden van het ledenaantal. Te weinig 
mensen meldden zich spontaan aan als lid. Het leden-
aantal nam dus langzaam maar zeker weer af. 
In die periode ook is het werven van leden bespro-
ken met de toenmalige nieuwe Raad van Bestuur van 
Woonpunt.
Dat heeft er in geresulteerd dat consulenten van 
Woonpunt bij ondertekenen van het huurcontract 
door nieuwe huurders aan deze huurders vragen of zij 
lid willen worden van Woonbelang. Het bestuur was 
zeer verheugd over deze aanpak, temeer omdat daar 
al in voorgaande jaren regelmatig bij Woonpunt op 
aangedrongen was. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt 
uit het feit dat er sinds het najaar van 2018 een lichte 
stijging is van het aantal leden. 

Kan Woonbelang nu achterover leunen? 
Nee! We zijn het aan onze stand verplicht ook zelf aan 
ledenwerving te doen. Dat is op de allereerste plaats 
belangrijk voor de relatie met onze achterban. Hoe 
meer huurders wij rechtstreeks bereiken hoe beter 
het is. Het ledental is van secundair belang als het gaat 
om de legitimiteit van Woonbelang in het overleg met 
Woonpunt. Het ledental kan nooit een reden zijn voor 
Woonpunt om Woonbelang niet serieus te nemen. 
De wet zegt immers dat een huurdersorganisatie alle 
huurders(!) bij een corporatie vertegenwoordigt. Toch 
draagt een hoog ledental uiteraard bij aan de positie 
van de vereniging.        

Dus leden werven, maar hoe?

Brieven schrijven helpt niet en is daarbij een maande-
lijkse kostenpost die te weinig oplevert.

Huis-aan-huisbezoek heeft een positief resultaat blijkt 
uit eerder opgedane ervaring.  
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Het bestuur zoekt een of meer vrijwilligers die maandelijks een over-
zichtelijk aantal huisadressen bezoeken om informatie over Woonbelang in de 
brievenbus te stoppen bij nieuwe huurders en een paar dagen later aan de bel 
trekken om de aanmeldkaart op te halen. 

• De werktijden zijn geheel  
zelfstandig in te delen.            
                                                                                

• Uiteraard is er een onkosten-  
en vrijwilligersvergoeding. 

• De ledenadministratie wordt op  
kantoor door het secretariaat  
uitgevoerd. Dus daar is geen  
omkijken naar. 

We zoeken mensen die aan de deur bij huurders (wanneer gevraagd) informatie kunnen 
geven over het werk van Woonbelang. Die de vraag ook kunnen beantwoorden waarom 
iemand lid zou moeten worden.         
We gooien u niet in het diepe maar bereiden samen het werk voor.
Heeft u wat tijd over en zin om in de buitenlucht te zijn?  
Bent u contactgericht en wilt u Woonbelang vertegenwoordigen? 
 
Twijfel niet en neem contact op!  
Onze contactgegevens staan op pagina 8

3

3

3

PERSONEELSADVERTENTIEPERSONEELSADVERTENTIE
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Huurbevriezing
Het kabinet bevriest de huren voor alle huurwoningen 
in Nederland. Dat zijn huizen met een gereguleerde 
huurprijs van maximaal € 752,- per maand. Dat heeft 
de demissionair minister Kajsa Ollongren  besloten na 
een oproep van de Tweede Kamer via een “Kamer-
brief” van 17 februari 2021 jl.

Compensatie in de Verhuurderheffing 
Normaal gesproken gaat jaarlijks de huur in juli om-
hoog voor alle huurders. Dit jaar zou dat maximaal 
2,4 procent zijn (inflatie plus 1 procent). De maatregel 
heeft een gunstig effect op de portemonnee van zo’n 
2,5 miljoen huishoudens. Het kabinet compenseert 
verhuurders structureel met 200 miljoen euro voor de 
mindere inkomsten. Daar moet wel dekking voor wor-
den gevonden in de begroting. Voor woningcorporaties 
en grotere particuliere verhuurders zal de tegemoet-
koming via een tariefsverlaging van de verhuurderhef-
fing worden vormgegeven.

Gemiddeld zes euro per maand
Verder zei  de minister er tegelijk voor te zorgen dat 
het niet ten koste gaat van nieuwbouw, onderhoud en 
verduurzaming. Het is voor mensen belangrijk dat er 
voldoende nieuwe woningen bijkomen, dat huurwo-
ningen worden onderhouden en dat de verduurzaming 
van de bestaande woningen doorgaat.

Gemiddeld scheelt het de huurders zo’n 6 euro per 
maand, schrijft Ollongren in een Kamerbrief. De huur-
bevriezing betekent dat alle verhuurders die geregu-
leerde huurwoningen verhuren, geen verhoging mogen 
vragen aan hun huurders. De huurbevriezing geldt niet 
alleen voor woningcorporaties, maar voor alle niet 
geliberaliseerde huurcontracten, dus ook in de particu-
liere sector. De huurbevriezing geldt ook voor kamers, 
woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Samengevat

• Maximale huurverhogingspercentage op 0 % te 
zetten voor de gereguleerde huursector;

• Voor huurders in het gereguleerde segment 
betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging 
krijgen in 2021, ook geen inkomensafhankelijke 
hogere huurverhoging;

• Indien een woning verbeterd is, bijvoorbeeld 
door verduurzaming, is het wel mogelijk dat de 
huurder een daaraan verbonden huurverhoging 
krijgt.

• Het is voor het eerst in vele jaren dat er geen 
huurverhoging komt. In de afgelopen tientallen 
jaren stegen de meeste huren sneller dan de 
inflatie.

Bron: kamerbrief van Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties

Bewoners sociale huur-
woningen krijgen dit jaar 

geen huurverhoging!e-mailbericht:
Onderwerp: 
Wim Hazeu nieuwe 
bestuurder Woonpunt
Beste huurdersbelangenverenigingen 
van Woonpunt,

Ik ben secretaris van de Huurdersraad 
Wonen Limburg en ik wil jullie graag van 
harte feliciteren met Wim Hazeu als nieu-
we bestuurder van jullie woningcorporatie 
Woonpunt. Als Huurdersraad van Wonen 
Limburg hebben wij heel goed en met heel 
veel plezier samengewerkt met Wim Hazeu. 
Wim is een gedreven bestuurder, maar 
vooral ook een mensenmens met een groot 
hart voor huurders en oog voor huurders-
belangen. Een aimabele bestuurder die veel 
waarde hecht aan een goede samenwer-
king met de huurdersbelangenorganisaties 
en steeds bereid is daarin te investeren. Ik 
wens jullie heel veel succes in de samenwer-
king met Wim Hazeu.  

Met vriendelijke groet,

Jèn Steijvers
Secretaris Huurdersraad Wonen Limburg

BESTUUR, VRIJWILLIGERS EN 
MEDEWERKERS FELICITEREN 
WIM HAZEU 

Wim Hazeu is bij Woonpunt benoemd per 1 
april. Het bestuur van Woonbelang feliciteert 
hem van harte met deze benoeming en hoopt 
en verwacht snel met hem kennis te kunnen 
maken. We zien uit naar een constructief, 
opbouwend en aangenaam overleg waarbij 
onze visie en missie leidraad zijn.

Op 17 februari ontvingen wij op 
kantoor onderstaand
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Adviesrecht
Jaarlijks legt Woonpunt de voorgenomen huurverho-
gingen voor aan de Huurdersverenigingen die in het 
werkgebied van Woonpunt actief zijn. Dat zijn naast 
Woonbelang; HBV Groot Hoensbroek en HV Corio-
vallum.  
Wettelijk hebben de Huurdersverenigingen advies-
recht. Uiteraard maken de besturen van de Huurders-
verenigingen van dit adviesrecht gebruik. 
Meestal met resultaat. 

De procenten huurverhoging, die u als huurder te zien 
krijgt in de aanzegging en die u uiteindelijk betaalt, wa-
ren veelal hoger door Woonpunt ingezet. In de over-
leggen met Woonpunt worden door kritisch vragen 
te stellen en opmerkingen te maken ‘links en rechts’ 
procentpunten winst gemaakt voor huurders.

Huurverhoging 2021 
Demissionair Minister Ollongren heeft op aandringen 
van de Tweede Kamer besloten de huurders in het 
sociale segment, dat wil zeggen met huren tot € 752,- 
per maand, géén huurverhoging op te leggen per 1 juli 
2021. Woonpunt heeft hierin dan ook geen keuze. De 
huurverhoging voor deze groep huurders is dus 0.0%.  
Omdat dit percentage vastligt, is er ook geen advies 
van de Huurdersverenigingen nodig. Aan de bestuur-
der van Woonpunt is wel per brief gemeld dat wij het 
besluit van de minister om de lastendruk voor huur-
ders te verminderen ten volle onderschrijven.

Geliberaliseerde huren
In dezelfde brief hebben we ook aandacht gevraagd 
voor de huurders met hogere huurprijzen. Dat zijn de 

zogenaamde geliberaliseerde huren. Hiervoor geldt 
het besluit van de minister niet.
Woonpunt was voornemens deze huren op 1 juli met 
2.4% te verhogen. 

Al jaren aan een stuk benadrukken wij bij Woon-
punt dat de woonlastendruk ook in dit segment voor 
betaalbaarheidsproblemen zorgt. De gevolgen van de 
covid19-pandemie grijpen net zo hard in op de finan-
ciële situatie van deze groep als op ieder ander. Ons 
advies aan Woonpunt is dan ook om deze huurders 
gelijkwaardig te behandelen en te ontzien.  Met andere 
woorden; ook voor hen een huurverhoging van 0.0% 
toepassen dit jaar.

Huurdersabonnement en Glasverzekering  
Tot de woonlasten behoren ook het Huurdersabonne-
ment en de Glasverzekering. 
Woonpunt koppelde de jaarlijkse verhoging van de 
bijdrage aan deze fondsen aan het geldend inflatieper-
centage voor de huurverhogingen. Voor dit jaar is dat 
inflatiepercentage 1.4%. Maar aangezien de huurver-
hoging 0.0%  is  -dus zonder inflatiedoorberekening- 
adviseren wij Woonpunt ook voor deze bijdragen 0.0% 
verhoging te berekenen. 
Als Woonpunt voornemens zou blijven, ondanks ons 
advies, om voor Huurdersabonnement en Glasverze-
kering een verhoging door te voeren, zouden we als 
huurdersverenigingen aan Woonpunt vragen om de 
verhoging gemotiveerd financieel te onderbouwen.
We beroepen ons daarbij op de wettelijke regels ten 
aanzien van fondsvorming en het informatierecht dat 
we hebben ten aanzien van de bestedingen uit deze 
fondsen. 

Advies Huurbeleid 2021 aan de 
bestuurder van Woonpunt
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TAKEN IN HET BESTUUR
Sinds 2012 ben ik lid van het bestuur van 
huurdersvereniging Woonbelang, sinds juni 
2015 als secretaris en sinds mei 2018 als 
secretaris/penningmeester.

De eerste jaren hield ik me voornamelijk bezig 
met het maken van ons blad WBlits. Vanaf 2015 
neem ik deel aan de gesprekken en overleggen 
voor het maken van de Prestatie Afspraken in de 
gemeente Maastricht. Deze werkzaamheden wor-
den steeds intensiever en uitgebreider. Vanaf het 
moment dat onze vorige secretaris de heer Smit 
stopte met zijn bestuursfunctie ben ik secretaris 
en schrijf ik het secretarieel jaarverslag en maak 
ik verslagen en teksten voor onze corresponden-
tie. Hierin word ik ondersteund door onze betaal-
de kracht de heer Igo Gorissen.

DRIVE OFWEL: WAAROM DOE JE DIT, 
WAT STIMULEERT JE HIERIN
Ik ben altijd sociaal bewogen geweest, geïnte-
resseerd in mensen en met name in mensen die 
steun en/of een duwtje in de rug nodig hebben. Ik 
help hen graag met mijn kennis en ervaring.
Ik heb na mijn atheneumopleiding gestudeerd aan 
de HBO-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht.  
Na mijn afstuderen heb ik als groepsleidster 
gewerkt bij Huize Mariënwaard in Maastricht en 
nadat ik in 1994 moeder geworden ben van
een pracht dochter heb ik tweeëntwintig jaar ge-
werkt als peuterleidster. Toen ik in 2012 benaderd 
werd door de heer Karel Majoor, lid van de Raad 
van Commissarissen bij Woonpunt of ik interesse 
had om bestuurslid te worden van de
huurdersvereniging Woonbelang was mijn interes-
se meteen gewekt.

Nadat ik informatie had gekregen wat de functie 
van bestuurslid inhield en ik kennis gemaakt had 
met de bestuursleden zei ik volmondig ja.  
Ik kwam in een enthousiaste en warme groep 
terecht en voelde me meteen op mijn gemak.  
In dit bestuurswerk kan ik mijn enthousiasme, 
betrokkenheid en talenten kwijt en verdiep ik me 
in de wereld van het wonen, de volkshuisvesting 
en alles wat daar bij komt kijken.

Wat zijn je interessegebieden en hobby’s?
Ik lees graag, kijk graag tv, vooral Britse en  
Scandinavische detectives, praatprogramma’s, en 
documentaires. Ook volg ik al jaren Masterchef 
Australië. Ik hou van koken, met name de Azia-
tische keuken. Ik wandel graag, wel handig als je 
ook van lekker eten houdt..

Is er door het coronavirus verandering  
gekomen in het takenpakket of de wijze 
van uitvoering?
Het takenpakket is niet zozeer veranderd, wel de 
wijze van vergaderen, overleggen, contacten leg-
gen. Door corona kunnen we met minder mensen 
tegelijkertijd op kantoor zijn, zijn de overleggen 
met de Woonbond/Provinciale Vergaderingen en 
de meeste vergaderingen met de corporaties en 
gemeentes via Microsoft Teams. Ik ben blij dat 
we nu over deze middelen beschikken zodat we 
ook in deze uitzonderlijke tijd ons werk kunnen 
doen. Ik mis echter het persoonlijke contact, de 
non-verbale communicatie en de sfeer van samen 
zijn als je met elkaar in dezelfde ruimte fysiek aan-
wezig bent.

Het is echter niet anders nu, het is zoals het is en 
we moeten het er voorlopig mee doen.

Blijf allemaal gezond!

Naam: Ria Makatita-Hendrix

Leeftijd: 60 jaar

WERKACHTERGROND

Groepsleidster Huize Mariënwaard.

Peuterleidster bij peuterspeelzaal de 

Veldmuiskes

Pedagogisch medewerkster peuteropvang 

Hummel-Kids

WOONWIJK

Heer, Maastricht

PASPOORT



Het Bestuur van Woonbelang 
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digitale 
huurdersenquête 2020 
adviezen voor energiebesparing 
door deelnemers aan de enquête

In de digitale huurdersraadpleging werd onder ande-
re de vraag gesteld of huurders zelf energiebesparen-
de maatregelen hebben genomen. 
Hieronder volgt een opsomming van adviezen door 
deelnemers aan de enquête en wie weet kunt u als 
lezer er zelf door besparen op uw energierekening.

• Gebruik spaarlampen of ledverlichting.
• Verlichting met bewegingsdetectie installeren.
• Apparaten niet onnodig stand-by laten staan.
• Gebruik folie achter de verwarmingspanelen.
• De cv een graad lager zetten overdag en  

’s avonds een uur eerder naar  
nachttemperatuur zetten.

• Plaats een programmeerbare thermostaat 
en zet deze bewust iets lager en krijg je het 
koud, kun je de temperatuur handmatig iets 
hoger zetten. Al die ander keren heb je gas 
bespaard.

• Een dikkere trui of vest aantrekken.
• Wasmachineprogramma’s verkort laten  

draaien.
• De wasdroger de deur uitdoen en de was 

buiten aan de waslijn drogen.
• Bij aankoop nieuwe elektrische producten 

letten op energieverbruik.
• Afstappen van gas voor koken, indien  

mogelijk.
• (Collectieve) zonnepanelen. 
• Periodiek overstappen op een andere  

energieleverancier.
• Niet afwassen met de kraan open, hetzelfde 

geldt voor het tandenpoetsen.
• Korter douchen en plaats een  

spaardouchekop.
• Vang bij gebruik van warm water het eerste 

koude water op en gebruik dat voor andere 
dingen, zoals koken.

• Kamers luchten met wél de ramen open maar 
de deuren dicht.

• Tochtstrips gebruiken bij ramen en deuren.

Het isoleren van spouwen, muren, ramen en daken is 
voor de woningcorporatie. 
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Een uitgebreid verslag van de enquête met de 
titel  ‘de stem van hurend Maastricht’ vindt 
u op onze site www.woonbelang.com
in de rubriek Actualiteiten op datum 21 
december 2020. 
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