
Er moet nú iets gebeu-
ren om minder gas te 
gebruiken. Kijk wat jij 
kunt doen. 

Onze energierekening stijgt, 
we moeten nu minder af-
hankelijk worden van gas uit 
Rusland en we willen kli-
maatverandering tegengaan. 
Daarom gaan we nú meer 
en sneller energie besparen. 
Kijk wat jij thuis kunt doen. 
Nu meteen en om je voor 
te bereiden op de komende 
winter. Zet ook de knop 
om. Zo gebruiken we in een 
handomdraai veel minder 
energie. 
Ben je bezig met het klimaat 
of wil je graag besparen op 
je energiekosten? En wil je 
daarom je woning verduur-
zamen? Dan zijn daar ver-
schillende manieren voor. 

Lees verder pagina 2, 3 en 4
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Energie
armoede
Fijnstof in huis

Leefbaarheid

Een ledenpeiling 
over groen in 
de wijk

HUURWIJZER 3

Zich beroepen op 
precedentwerking…
dat is weigeren het 
goede voor een mens 
te doen…!

Chris van Dam 
voorzitter parlementaire 
ondervragingscommissie 
Toeslagenaffaire

Hoelang mag je toe-
kijken zonder mede-
plichtig te worden…?

Marente de Moor

Zet ook de 
knop om!

© Joep Bertrams

Rectificatie
In WBlits 51 is in het artikel 
op pagina 4 fout vermeld 
dat Woonpunt huurwonin-
gen met energielabels E, F 
en G ontziet en geen huur-
verhoging doorberekent per 
1 juli 2022 wegens de sterk 
gestegen energieprijzen. 
Woonpunt heeft echter 
voor deze woningen de 
huurprijs wel verhoogd.
Nodig, zo zegt Woonpunt, 
om op langere termijn de 
verduurzamingsopgave uit 
het portefeuilleplan 2022-
2031 te kunnen realiseren

Eind van dit jaar wordt het winkelcentrum van Mal-
pertuis, gelegen aan de Cantecleerstraat, helemaal 
gesloopt. 

Wij gaan dus verhuizen. Ons nieuwe kantoor wordt 
momenteel gerealiseerd op nog geen 100m afstand. 
Ons nieuwe adres wordt Ermerikstraat 16-18. 
Volgens planning verhuizen wij in de week van maan-
dag 31 oktober tot vrijdag 4 november (week 44). Wij 
zijn in die week op beide adressen: Malpertuisplein 46 
en Ermerikstraat 16-18, NIET te bezoeken. 
Wij blijven wel telefonisch bereikbaar via het TIJDELIJK 
telefoonnummer: 06-19 74 14 49. Na de verhuizing 
zullen we zo snel mogelijk weer bereikbaar zijn op ons 
vertrouwd telefoonnummer en e-mailadres. 
Zie hiervoor pagina 8 colofon.

Woonbelang gaat verhuizen

4
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Pagina 1, 2, 3 en 4
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Pagina 5
BEZWAAR !!!
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VAN BELANG

VERVOLG VOORPAGINA ZET OOK DE KNOP OM!

Wat als je in een huurhuis woont? 
Bekijk wat je zelf kunt doen. In dit artikel lees je hoe je 
een huurwoning verduurzaamt.

Ook een huurwoning kun je verduurzamen. Je kunt bij-
voorbeeld elektrisch gaan koken, tochtstrippen plaat-
sen of spaarlampen vervangen door led-lampen. Voor 
grotere zaken zoals zonnepanelen of dubbelglas moet 
je aan de verhuurder vragen of dat mag. 
    
Energielabel checken van je huurhuis.
Als je je huurhuis wil verduurzamen is het handig om 
te weten hoe energiezuinig het huis is. Een energiela-
bel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hierbij 
is gekeken naar de isolatie van de woning en de instal-
laties die nodig zijn voor verwarming, koeling, warm 
water en ventilatie.
Het energielabel geeft het gebruik van fossiele brand-
stof in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/
m2 per jaar) aan. Fossiele energie komt van aardolie, 
aardgas en kolen. Deze brandstoffen hebben veel 
invloed op het klimaat. Als je in je woning bijvoorbeeld 
met zonnepanelen energie opwekt, verbruik je vanzelf 
minder fossiele energie. De belasting op het klimaat is 
kleiner, de energierekening lager en je woning krijgt 
een beter energielabel. Het energielabel voor wonin-
gen kent verschillende klassen: van A++++ (groen, 
zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig). 

Als huurder heb je recht op het kennen van het ener- 
gielabel van je woning. Iedere verhuurder is verplicht 
om een geldig geregistreerd energielabel van elk huur-
huis te hebben. Je kunt de verhuurder schriftelijk om 
het energielabel vragen. Als de verhuurder dan geen 
energielabel geeft, kun je dit melden bij de Inspectie 
Leefomgeving en Transport:
https://www.ilent.nl/contact 
In het uiterste geval kun je naar de rechter stappen. 

Klein budget
Heb je een klein budget om verbeteringen in huis door 
te voeren? Of woon je in een huurhuis en kan je geen 
grote maatregelen nemen? Dan kun je met een paar 
kleine investeringen -zoals radiatorfolie of het dich-
ten van naden en kieren- extra besparen. Lees meer 
bespaartips op Milieucentraal.nl :
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duur-
zaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/ 

Kom in actie bij geldzorgen.
Niet voor iedereen bieden de besparingstips genoeg 
hulp om de energierekening te kunnen blijven be-
talen. Als je een inkomen hebt op of net boven het 
sociaal minimum kom je mogelijk in aanmerking voor 
de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 1.300,-. 
Hiervoor kun je contact opnemen met je gemeente. 
Op Geldfit.nl kun je een korte online test doen om 
te ontdekken hoe jouw financiële situatie is en welke 
hulp je verder kunt krijgen. Dit kan zelfs anoniem.
Lees meer over hulp bij geldzorgen op geldfit.nl :
https://geldfit.nl

ENERGIE
KOSTEN

DOONGNINOW
WONINGNOOD

Beste lezer,

ENERGIEKOSTEN

Mijn keuze valt op de regering als het gaat om 
de verkiezing van de Loden Leeuw voor 
vervelende verkooppraatjes.  U weet wel; de 
tegenhanger van de Gouden Loekie van de 
STER-reclame. Wat knapt een mens af op al 
die gebakkenluchtpraatjes van ‘experts’ uit Den 
Haag.
De tijd van ‘gas geven’ door hen is voorbij als 
het aan mij ligt…
…. en daarbij: laat de Haagse dwaasheid 
asjeblieft niet overslaan op Provincies en 
Gemeenten!
Ik vraag mij af of er een leefbare lente in 2023 is 
als velen van ons de komende winter geen raad 
meer weten hoe de euro-eindjes aan elkaar te 
knopen als gevolg van de hoge energieprijzen.

DOONGNINOW / WONINGNOOD 

Hier word je ook helemaal achterstevoren 
doorgedraaid van.
Jaarlijks 100.000 nieuwbouwwoningen tot 2030 
is het plan van de regering. Dat is de komende 
jaren onhaalbaar. Dat is de conclusie van 
uitvoerende partijen als corporaties en 
bouwbedrijven. We kunnen dus 2022, 2023 en 
2024 nu al als verloren bouwjaren beschouwen.

Tip mijnerzijds: Pak de leegstand aan! Er staat 
39 miljoen vierkante meter onbewoond vastgoed 

leeg. Dat schiet meer op!

Alvas merci,

Uwer voorzitter van 
HV Woonbelang  
Maastricht & 
Mergelland 

John van Geel
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Besparen met energiebesparende aanpas-
singen? Bekijk bij Zet ook de knop om.nl 
hoeveel je kunt besparen. https://zetookde-
knopom.nl

De prijs van energie is hoog. Met een paar 
simpele tips kun je al flink besparen. Ook 
thuis kun je de knop omzetten. Kom dus 
nu in actie! 
Hoeveel ga jij besparen? 
 
 Houd de zonwering in de 
 zomer overdag omlaag 
Je huis blijft langer koel als je zonwering 
aan de buitenkant van je huis hebt. Dit 
werkt twee keer zo goed als zonwering 
aan de binnenkant. Op deze manier hoeft 
de ventilator of airco veel minder aan; dat 
scheelt energie en dus geld. 
Let op! Zorg wel voor voldoende venti-
latie. Bekijk de richtlijnen van het RIVM 
over ventileren.  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
ventilatie 
 
TIP! Geen buitenzonwering? Een scha-
duwdoek is snel en makkelijk op te han-
gen. Ook planten tegen of rondom je huis 
zorgen voor verkoeling door schaduw-
werking. 
 
  Gebruik een ventilator in plaats van  
 airconditioning 
Wordt het binnen te warm? Gebruik een ventilator 
om af te koelen. Die gebruikt minder energie dan een 
airco. 
Let op! Een ventilator verplaatst lucht en ververst 
deze niet. Zorg dat de luchtstroom niet van persoon 
naar persoon gaat als je visite hebt. Bekijk de richtlij-
nen van het RIVM over ventileren. 
Bij gebruik van een ventilator in plaats van 200 uur 
airco bespaar je €60,- 
 
TIP! ‘s Avonds en ’s morgens ramen en deuren open 
zetten helpt je huis binnen goed af te koelen. Let wel 
op dat je dat doet als het buiten koeler is dan binnen. 
 
 Douch niet langer dan 5 minuten 
          Zo’n 80% van je totale warmwaterverbruik gaat 
op aan douchen. Bespaar water, gas en geld door niet 
langer dan 5 minuten per keer te douchen. Een stap 
extra zetten? Douch minder vaak.  
 
TIP! installeer een waterbesparende douchekop. 
Je besparing kan oplopen tot €130,- per jaar. 
  
           Droog je was buiten aan de waslijn 
         Droog de was in de buitenlucht in plaats van in 
de wasdroger. De was droogt gratis en energiezuinig 
aan de waslijn. Daarbij is je was sneller droog bij zon-
nig weer.
 
Besparing €100,- per jaar. 

TIP! Droog je je was binnen? Zet dan een raam open; 
dan wordt de lucht binnen niet te vochtig. 
 
Wat je niet moet doen als je gas wilt besparen 
Ook zijn er een aantal dingen die je absoluut niet 
moet doen als je gas wilt besparen. Omdat het slecht 
is voor je gezondheid of omdat het heel onzuinige 
manieren zijn om te verwarmen. 
 
Niet doen: minder ventileren 
Niet doen:  verwarmen met een elektrische kachel 
of radiator 
Niet doen: verwarmen met een houtkachel of pellet-
kachel

Aanpassingen die de verhuurder kan doen. Een ver-
huurder hoeft geen duurzame aanpassingen aan een 
huis uit te voeren. Maar je kunt de verhuurder wel 
vragen om duurzame aanpassingen te doen. Gaat de 
verhuurder akkoord, houdt er dan rekening mee dat 
je meer huur gaat betalen. Let op! Kom de nieuwe 
huurprijs overeen vóórdat de isolatiewerkzaamhe-
den uitgevoerd worden.  Weigert de verhuurder om 
aanpassingen te doen, dan kan een rechter op verzoek 
van de huurder bepalen op grond van artikel 7:243 lid 
1 BW dat de verhuurder een of meer van de onder-
staande aanpassingen op zijn kosten toch moet doen:
dakisolatie, gevelisolatie en raamisolatie, vloerisolatie 
van de vloer boven de kruipruimte,
het vervangen van een cv-ketel van meer dan 10 jaar 
oud door een cv-ketel met een opwekkingsrendement 
van minimaal 80%.
Wel zal sprake moeten zijn van een situatie waarin het 
treffen van energiebesparende maatregelen als be-
doeld in artikel 7:243 lid 2 BW redelijk is.

1

2

3

4
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Woonbelang volgen via
Facebook, Twitter 

en Instagram!
www.facebook.com/hvwoonbelang

www.twitter.com/HvWoonbelang

www.instagram.com/hvwoonbelang

VERVOLG DRAAI DE KNOP OM

Redenen voor de verhuurder om 
te verduurzamen
Als huurder levert een duurzamere woning vooral 
financiële voordelen op. Maar ook belast je het klimaat 
minder. Voor een verhuurder levert het verduurza-
men van een huis ook voordelen op want het huurhuis 
krijgt een hogere woningwaarde.
De verhuurder mag een hogere huur vragen als de 
huurder akkoord gaat met de nieuwe huurprijs.
De verhuurder krijgt korting op de verhuurdersheffing.

Groene stroom
Wil je als huurder groene stroom? Dan zijn zonnepa-
nelen een mogelijkheid. Zonnepanelen wekken groene 
stroom op. Kunnen er geen zonnepanelen op je huis 
geplaatst worden dan kun je kijken voor een lokale 
energiecoöperatie. Als dat niet kan, dan kun je nog 
kijken voor een groenere energieleverancier.  

Groene stroom van een groene 
energieleverancier
Niet alle verhuurders geven toestemming aan de 
huurder om zonnepanelen te plaatsen of plaatsen zelf 
zonnepanelen op verzoek van de huurder. Een alter-
natieve mogelijkheid is dan dat je als huurder stroom 
afneemt van een groene energieleverancier. In Neder-
land leveren echter niet alle groene energieleveran-
ciers echt groene stroom. 
Wilt je weten hoe groen je stroom is? Ga dan naar 
de groene stroom checker. 
https://www.hier.nu/groene-stroom-checker

Zonnepanelen op je huurhuis
Als de verhuurder op jouw verzoek zonnepanelen 
op het huis plaatst, zal deze je waarschijnlijk om een 
huurverhoging vragen wegens geriefsverbetering. 
Als de verhuurder de zonnepanelen aanschaft, zal de 
verhuurder dit onder de opstalverzekering verzekeren 
of hiervoor een aparte verzekering sluiten. Als je als 
huurder de zonnepanelen aanschaft, kun je de pane-
len onder de inboedelverzekering verzekeren onder 
huurdersbelang. Let op dat dit niet bij alle inboedel-
verzekeraars het geval is en dat sommige verzekeraars 
hiervoor een maximum verzekerd bedrag hebben. 

Sinds 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om 
betalingsachterstanden van huurders te melden aan 
de gemeente. De gemeente doet dan een vrijblij-
vend hulpaanbod aan de inwoner. Want het niet 
betalen van huur kan een signaal zijn van financiële 
problemen. Hoe eerder daarbij hulp wordt gebo-
den, hoe beter. Deze werkwijze heet “vroegsignale-
ring van schulden” en is vastgelegd in de Wet op de 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld 
zijn, hoe beter.  De NVVK (Nederlandse Vereniging 
van Kredietbanken) ontwikkelde daarom het Lan-
delijk Convenant Vroegsignalering Schulden mede 
ondersteund door de VNG (Vereniging Nederland-
se Gemeenten) en Aedes. Ook de koepelorganisa-
ties van studentenhuisvesters (Stichting Kences), 
Institutionele  Beleggers (IVBN) en Particuliere 
beleggers (Vastgoed Belang) doen daaraan mee. 
Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking 
tussen verhuurders en gemeenten. 

Verhuurders geven betalingsachterstanden door 
aan de gemeente waar de huurder woont. Die 
neemt vervolgens contact op met de betrokkene 
om hulp aan te bieden en als de hulp wordt geac-
cepteerd om samen zo snel mogelijk aan een oplos-
sing te gaan werken.

Als onderdeel van het convenant is een standaard 
overeenkomst tussen gemeenten en verhuurders 
vastgesteld. Een dergelijke overeenkomst is nood-
zakelijk voor de uitwisseling van persoonsgegevens.
Alle details over het convenant vind je in de kennis-
bank: Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Verhuurder verplicht 
huurachterstanden te 
melden aan de gemeente
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TEGELS WIPPEN

De voordelen zijn dat je woning en straat er 
fleuriger bij ligt en dat er bij hittegolven min-
der hitte is rondom je woning. Ook trekt meer 
regenwater de grond in en stroomt dan niet 
meteen via het riool weg. Dat is goed voor de 
bomen, die daardoor voor schaduw en verkoe-
ling zorgen. 

De tijd die je kwijt bent met het weghalen van 
het steeds weer en snel terugkerend onkruid 
tussen de tegels kun je veel beter besteden aan 
het onderhoud van de planten. Geen frustratie 
meer maar veel voldoening want je krijgt er iets 
voor terug; een mooie groene voortuin of gevel 

en het kost zeker niet meer tijd. Vooral als je 
onderhoudsarm groen plant.    
Alleen maar voordelen dus. 
Heb je geen voortuin! Vaak mag ook de eerste 
rij stoeptegels eruit. Zo maak je een geveltuin.

Hulp nodig of advies? Er is ook een regeling van 
het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. 

Het CNME Maastricht heeft op dit moment 
een regeling voor het vergroenen van tuinen en 
gevels.
Voor 50 aanvragers in de gemeente Maastricht 
is een bedrag van maximaal € 200,- per aan-
vraag beschikbaar voor tegels wippen en ver-
vangen door groen. 

Meer info en de voorwaarden lees je op de 
website van het CNME:

www.cnme.nl/bericht/cn
me-helpt-bij-nk-tegelwippen

Vragen stellen en aanmelden voor de regeling 
kan bij Nelle.driessen@cnme.nl

Werk mee aan het vergroe-
nen van je tuin en straat.
Wip om te beginnen de 
tegels uit je voortuin en 
plant er groen.
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Wáár die 2,1 miljoen terecht 
komen en wát ermee wordt 
gedaan, vinden we ineffectief. 
Terwijl volgens TNO in Maastricht 
85 procent van de mensen met 
energiearmoede in sociale huur-
woningen woont, werd aan de 
huurdersverenigingen in eerste 
instantie helemaal niet eens ver-
teld dat er geld voor de bestrijding 
was. Dat is heel bijzonder want de 
huurdersverenigingen zijn partner 
in de zogenoemde prestatieover-
eenkomsten. Dit is een wettelijke 
regeling die bepaalt dat de huur-
dersverenigingen, de gemeente en 
de woningcorporaties op gelijkwaardige basis afspra-
ken maken. Daar hoort ook de invulling van energiear-
moedebeleid bij. De relatie met sociale huurwoningen 
is immers overduidelijk. Toen Woonbelang er in april 
achter kwam dat de gemeente al ruim een half jaar 
over budget beschikte om iets aan het enorme ener-
giearmoedeprobleem te doen, trokken we direct aan 
de bel om uitleg.

Voorstel Woonbelang: 
kleine isolatievoorzieningen direct fixen
Vervolgens werden we geïnformeerd over die regeling. 
Op dat moment had de gemeente alleen nog maar 
voorlopige ideeën. Er werd een datum afgesproken 
voor een breder overleg met alle woningcorporaties 
en huurdersverenigingen. Dat is in lijn met die wettelij-
ke prestatieafspraken: gezamenlijk een plan bedenken 
hoe die 2,1 miljoen het meeste rendement opleveren 
voor huurders. Ondertussen deed Woonbelang on-

derzoek en werkte een voorstel uit dat lijkt op de 
succesvolle bestrijding van energiearmoede door de 
Amsterdamse fixbrigades. Mensen met een uitkering 
die servicemonteur willen worden, ‘fixen’ tijdens een 
leerwerkproject woningen van getroffen huishoudens. 
Het gaat om eenvoudige zaken als radiatorfolie aan-
brengen, slechte tochtstrippen vervangen, de CV ketel 
goed afstemmen, ledlampen indraaien enzovoorts. 
Terwijl ze dit doen, geven de fixers in ons plan ook be-
sparingstips. Woonbelang keek daarbij ook naar nieu-
we vindingen en naar eerdere projecten. Die tonen 
aan dat fixen en tips geven heel concreet honderden 
euro’s bespaart op de energierekeningen van huurders.

Energiearmoede in Maastricht ruim 40% groter
2,1 Miljoen is maar een druppel op de gloeiende plaat. 
Dat neemt niet weg dat Woonbelang vindt dat de 
investering per woning dubbel en dwars moet worden 
terugverdiend. Energierekeningen knallen immers 
door het plafond. Ook huurders die nooit betaalpro-
blemen hadden, weten vaak niet waar ze dat geld 

vandaan moeten halen. Op het 
stadhuis weten ze dat, volgens 
TNO, de energiearmoede in 
Maastricht ruim 40 procent hoger 
is dan landelijk.
Terug naar dat brede overleg dat 
was gepland. Kort daarvoor kwam 
er een mailtje dat de gemeente 
hier toch even geen tijd voor had. 
Maar er zou een nieuwe datum 
voor dat gezamenlijke overleg ko-
men. En iedere keer als Woonbe-
lang aandrong op snelheid volgde 
weer een toezegging. Terwijl op 
die manier de boot almaar werd 
afgehouden en Woonbelang sim-
pelweg werd uitgesloten. 

Wat doet Maastricht met het geld 
voor energiearmoede!
300.000 Euro voor bestrijding van energiearmoede 
gaat naar CNME. Voor dat geld bezoeken drie vaste 
krachten en een aantal vrijwilligers zeven maanden 
lang 9000 woningen. Daarbij is volgens de wervings-
advertentie kluservaring geen harde voorwaarde. Wel 
volgt iedereen eerst een cursus van 3 dagdelen en 10 
uur zelfstudie. Daarna zijn ze energiecoach en gaan ze 
mensen aanleren dat ze bijvoorbeeld de verwarming 
op 19 graden zetten en minder lang gaan douchen. 

De gemeente gunde royaal betaalde werk aan CNME 
zonder concurrerende offertes aan te vragen. CNME 
heeft geen enkele ervaring met de sociale huursector. 
Hun doel is: “mensen en natuur in Zuid-Limburg ver-
binden”. CNME kwam vorig jaar in het nieuws toen de 
gemeente hun subsidie met twee ton terugschroefde.

Maastricht maakt een potje van 
het energiearmoedebeleid

Woonbelang heeft grote bezwaren 
tegen de manier hoe de gemeente Maas-
tricht energiearmoede wilt bestrijden. Een 
jaar geleden kreeg Maastricht daar uit Den 
Haag ruim 2,1 miljoen voor. Daarna kreeg 
de gemeente nog eens zo’n bedrag. Op 
twee velletjes van een zogenoemd college-
memo staat hoe de gemeente die eerste 
2,1 miljoen gaat besteden. Van het geld dat 
is bedoeld voor de directe bestrijding van 
dit ernstige probleem verdwijnt via deze 
memo ruim de helft naar overhead, naar 
organisatie- en personeelskosten, naar indi-
rect rendement en naar ‘onvoorzien’.



Veel scholen downloaden op 
internet gratis lesmateriaal. 
Daarmee leren leerkrachten 
door heel Nederland hun 
kinderen een zuinige omgang 
met energie. Zo niet in Maas-
tricht. 100.000 Euro van het 
budget voor bestrijding van 
energiearmoede op korte 
termijn gaat naar een zelf ont-
wikkeld  educatieprogramma 
op scholen. De gemeente 
“bekijkt of CNME deze actie-
lijn kan oppakken”.

Ook gemeentelijk 
geld naar de 
woningcorporaties
De woningcorporaties krij-
gen ook geld. Samen met de 
gemeente vormen ze een 
zogenoemde taskforce. Voor 
die deelname krijgen woning-
corporaties 200.000 euro 
van de gemeente. Dat geld is voor 15 vrijwilligers. 
Die gaan zich “richten op de 1.000 meest kwetsbare 
bewoners”. Hoe precies is nog niet duidelijk; dus ook 
niet of dit huurders zijn die aanspraak maken op het 
nationale noodfonds dat voorziet dat de gaskraan niet 
wordt afgesloten. 
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Woonbelang heeft samen met de huur-
dersverenigingen Servaassleutel en 
Woonvallei bezwaar aangetekend te-
gen het collegememo. Dit bezwaar is 
besproken tijdens het bestuurlijke over-
leg van de prestatieafspraken op 22 
september. Bij het ter perse gaan van 
WBlits52 op 19 september was helaas 
nog niet bekend wat dit bezwaar aan 
aanpassingen zou opleveren. Niettemin 
wilden we u, onze leden, en huurders 
op de hoogte brengen van de oneven-
wichtige aanpak van de energiearmoe-
de zoals die voorgesteld is begin sep-
tember met onze reactie daarop. 

Bezwaar aangetekend

Wel leert een rekensom dat de corporaties per vrij-
williger 13.300 euro ontvangen voor hun deelname 
aan de taskforce waar de  huurdersverenigingen ook 
zijn uitgesloten.

100.000 Euro van het budget gaat naar een exter-
ne projectleider en naar voorlichting. 400.000 Euro 
is ‘onvoorzien’. Door dat zo te benoemen, kan de 
gemeente dat deel in de toekomst naar eigen inzicht 
gebruiken. Zo’n grote post ‘onvoorzien’ is bijzonder 
omdat er hierna nog eens 2,1 miljoen in de gemeente-
lijke lade komt voor bestrijding energiearmoede.  

Verder is er een miljoen beschikbaar voor vouchers. 
Daarmee kun je voor €100,- energiebesparend materi-
aal aanschaffen. Dat is natuurlijk prima. Maar je moet 
het vervolgens zelf aanbrengen of installeren. Het plan 
van Woonbelang voorziet er juist in dat de fixteams 
dat doen. Alles direct  aanbrengen en installeren. En 
terwijl dat gebeurt natuurlijk ook bespaartips geven.
 
Bedroevende aanpak en lakse houding
Samengevat vindt Woonbelang de gemeentelijke aan-
pak van energiearmoede bedroevend en verkwistend. 

Ook in het verleden was de houding laks. Tijdens 
ons onderzoek ontdekten we dat de gemeente bij 
de rijksoverheid al vanaf 2019 voor iedere koop- en 
huurwoning €100,- kon aanvragen voor eenvoudige 
isolatievoorzieningen. 

Zelfs wanneer dat geld maar voor de helft van de 
68.500 Maastrichtse huishoudens was aangevraagd, 
had dat bijna 4,5 miljoen opgeleverd! Veel gemeenten 
maakten daar wél dankbaar gebruik van. Inwoners 
kregen daar energieboxen of materiaalvouchers voor. 
Zo niet in Maastricht. De stad waar de energiearmoe-
de veel groter is dan landelijk, staat op achterstand en 
het ontbreekt aan visie om dat te veranderen.



De Woonbond wil dat minister Hugo de Jonge van 
Volkshuisvesting enkelglas tot een gebrek verklaart. 
Dat betekent dat verhuurders het enkelglas dan ver-
plicht moeten vervangen door isolatieglas. Doet een 
verhuurder dat niet, dan kan de huurder een huur-
verlaging krijgen totdat het probleem is opgelost. Zo 
betalen huurders niet én een hoge huur én een hoge 
energierekening.

De oproep van de Woon-
bond past bij het beleids-
programma ‘Versnelling 
verduurzaming gebouwde 
omgeving’ dat minister De 
Jonge op 1 juni presen-
teerde. De minister zegt 
de huurprijzen meer in lijn 
te willen brengen met de 
energieprestatie van de 
woning: voor een slecht 
geïsoleerde woning betaal 
je dan een lage huur en 
voor een goed geïsoleerde 
woning een hogere huur.

‘De minister wil dat er in 
2028 geen huurwoningen 
meer zijn met het slechte 
label E, F of G. Dat is een 
goede stap’, zegt Woon-
bonddirecteur Zeno Win-
kels. ‘Maar huurders zitten 
nu met een hoge energie-
rekening. En enkelglas is 
echt niet meer van deze 
tijd. Pak dat vandaag aan.’

Verplicht voor alle 
verhuurders
Bovendien zijn de verduur-
zamingsafspraken voor 
2028 alleen met woning-
corporaties gemaakt, 
terwijl het hoogste percen-
tage slechte labels in de 

particuliere huursector zit. Ongeveer een kwart van 
de woningen heeft daar nog label E, F of G. Ook daar-
om is het goed met een verplichting voor alle verhuur-
ders te komen enkelglas te vervangen.

Teken de petitie
Deel jij de oproep om van enkelglas een gebrek te 
maken? Teken en deel dan de petitie tegen energiear-
moede die de Woonbond samen met De Goede Zaak 
en andere organisaties heeft gelanceerd: 
 
campagnes.degoedezaak.org/campaigns/
energiearmoede
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Pak enkelglas vandaag aan
Steeds meer mensen hebben moei-
te om hun energierekening te beta-
len. Verhuurders moeten verplicht 
worden om enkelglas in huurwonin-
gen te vervangen door isolatieglas. 
Enkelglas moet daarom aange-
merkt worden als een gebrek aan 
de woning.


