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Van de bestuurstafel
In de afgelopen maanden is het
bestuur actief geweest met allerlei zaken die belangrijk zijn voor
de huurders.
In mei was er een goede bezochte Bewonersavond met als
hoofdthema de WMO. Mevrouw
Marieke Overduin, de wethouder die zich bezighoudt met deze
zaken, gaf tekst en uitleg over de
veranderingen in de zorg.
Twee bestuursleden zijn benoemd als energiecoach en
kunnen, op afspraak, de bewoners bezoeken en uitleg geven
over energiebesparing.
Verder zijn er landelijk nogal wat
veranderingen op het gebied van
wonen en huren. Er komt een
nieuwe Woningwet waarbij huurdersorganisaties meer inspraak
krijgen. In Veenendaal zitten
twee leden van het bestuur
samen met afgevaardigden van
de twee Woningcorporaties en
de Woonbond, plus een afgevaardigde van de gemeente regelmatig rond de tafel om te
vergaderen over wat de nieuwe
Woningwet betekent voor onze
(toekomstige) huurders.
Het bestuur van Huurdersbelangen wenst u fijne feestdagen en
een goede start in 2016.

Bewonersavond
Op 6 mei was er een Bewonersavond voor alle huurders van de VWS.
Het thema van die avond was het WMO, de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Het bestuur had wethouder Marieke Overduin uitgenodigd om uitleg te geven over de veranderingen in de thuiszorg.
Na een uitgebreide inleiding mochten de bezoekers vragen stellen.
Hieruit volgde een levendige interactie tussen de wethouder en de
vragenstellers.
Er is een kanteling in de maatschappij. Tot vijftig jaar geleden zorgden
kerk, familie en buren voor mensen die hulp nodig hadden, daarna was
het de staat die een groot deel van de verzorging overnam. Nu wordt
het weer teruggedraaid en zegt de staat: “Wij zorgen niet voor, maar wij
zorgen dat…”. (wij zorgen niet voor hulp aan de mensen maar zorgen
dat de mensen zelf de regie gaan voeren).
Dit betekent dat mensen minder afhankelijk van de staat worden, er wordt
meer zelfregie, zelfmanagement en mondigheid van de mensen verwacht. Dat heeft natuurlijk te maken met bezuinigen. De gemeente is
een vangnet en zorgt voor maatwerk voor mensen die echt hulp nodig
hebben. Zo zijn er wijkcoaches die bemiddelen, is er welzijnsondersteuning voor ouderen om eenzaamheid te voorkomen en wordt er ondersteuning verleent aan mantelzorgers en vrijwilligers.
Foodvalley heeft een website ontwikkeld waar informatie te vinden is
over langer, veiliger en comfortabeler thuis te blijven wonen. www.
woonbewustfoodvalley.nl
De volgende Bewonersavond is op 20 januari en heeft als thema:
Energie!

Energiecoaches
De energiecoach heeft als taak energiebesparing onder de aandacht te brengen. Hiervoor zijn twee leden
van de Stichting Huurdersbelangen VWS opgeleid. Zij leren mensen bewuster met energie omgaan, dat
vraagt om een stukje gedragsverandering. Zij ondersteunen door te wijzen op zaken die leiden tot minder
energiekosten van elektra, gas en water. Dat geeft een comfortabeler woonplezier en draagt bij tot minder
uitstoot van broeikasgassen (CO2).
De energiecoach is een deskundige vrijwilliger die huurders kosteloos helpt om zuiniger om te gaan met
energie. Zij geven tips en inspireren de huurders om na te denken over de eigen situatie thuis en wat de
meeste besparingen oplevert.
Voor een gesprek of een bijeenkomst, kunt u contact opnemen met:
Dirk Meijer
Telefoon: 516581
Mobiel: 06 244 287 78
Email:
dirk2meijer@outlook.com

Ton van Ewijk
Telefoon: 518309
Mobiel: 06 174 679 37
Email:
de.ewijkjes@outlook.com

Ingekomen post
Hoe kliko’s een buurt ontsieren.
Sinds begin jaren tachtig wonen wij in een eengezinswoning in een typisch voor die tijd gebouwde buurt,
genaamd ‘woonerf’: klein tuintje voor het huis, grotere tuin achter het huis. Afgewisseld met woningen
waarvan de schuur voor het huis staat, zodat er meer plaats is achter het huis voor een grasveldje, plantenborders, wat struiken en een groene omheining van coniferen, liguster of ander soort haag. In de loop der
jaren zijn in onze omgeving de grasveldjes, plantenborders en struiken vervangen door tegels, de groene
omheiningen door schuttingen en is het voortuintje een opslagplaats voor drie of meer afvalcontainers e.d.
geworden.
Het was ons altijd al een doorn in het oog, die kliko’s aan de straatkant, soms volgepropt, de deksels open
en vaak nog troep eromheen. Wij hebben ook een schuur voor het huis, met moeite kunnen we er drie van
de tegenwoordig vier kliko’s in kwijt, samen met twee fietsen, de fietsendrager, schoonmaakgerei, plantenpotten en wat (tuin)gereedschap. Het tuinmeubilair moet noodgedwongen in de winter buiten blijven staan.
De GFT-kliko staat achter de struiken, uit het zicht in de achtertuin.
Milieuvriendelijk gedrag betekent afval scheiden in de daarvoor bestemde kliko’s. Helemaal mee eens, wij
doen het al jaren. Maar milieuvriendelijk gedrag betekent ook dat men het straatbeeld niet mag ontsieren met
groene kliko’s met knaloranje, felblauwe, grijze en bruine deksels. Met de nodige troep er omheen.
Mijn verzoek is: kan Huurdersbelangen ervoor zorgen dat er naast de energiecoaches (een goed initiatief)
ook milieucoaches worden ingezet? Coaches die tips geven hoe je het beste de kliko’s bij je huis zó kunt
plaatsen dat ze vanaf de straat niet te zien zijn.
Een huurder
Reactie op bovenstaande brief:
Huurdersbelangen overweegt om een buurtschouw te houden. Daar waar de kliko’s en de troep eromheen
het meest storend zijn voor de omwonenden wordt een notitie gemaakt. Vanaf januari wordt er extra op gelet.
Overigens is het wel een goed idee om op termijn milieucoaches in te zetten.
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