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Stichting HuurdersBelangen wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Onze nieuwe website is klaar!
Beste Zowonen huurders in
Susteren, Nieuwstadt,
Roosteren en Dieteren.
Zoals u in onze vorige
nieuwsbrief heeft kunnen zien
en lezen, zijn wij door onze
overgang van vereniging naar
stichting op alle fronten aan
het veranderen geweest, en
nog steeds druk bezig met

moderniseren van onze uitstraling en de diensten naar
u toe. Tegen de tijd dat deze
nieuwsbrief bij u op de deurmat is geland zal onze nieuwe
website:
“www. shb-susteren.nl”,
op het internet voor u
beschikbaar zijn, maar het
blijft een groeiproces.
Wij hopen dat u de nieuwe

opzet en extra informatie zult
waarderen.
Het laatste woonnieuws, de
nieuwsbrieven en alles waar
wij voor staan is in een hypermodern jasje gegoten.
Wij zouden graag van u willen
weten wat u ervan vind via
ons e-mailadres:

ACTIVITEITEN
SHB SUSTEREN:

shb-susteren@gmail.com

 De nieuwe ronde prestaINHOUD HUURWIJZER 4
Dit nummer van Huurwijzer
wordt u aangeboden door
uw huurdersorganisatie.

Wat staat er in het winternummer?
- Uitgebreid artikel met tips
over besparen op je vaste
lasten
- Beste buurtjes: mijnwerkersbuurt in Hoensbroek
- Uitslag ledenpanelenquête
naar onderhoud
- Huisraad: tips voor in en om
het huis.
- Nieuwe drempels voor
woningzoekenden

Huurdersraadpleging
midden Limburg
Stichting Huurdersbelangen
Susteren heeft samen met
de WoonLastenWakers in
de loop van 2018 en grote
huurdersraadpleging gehouden. Ruim 1600 huurders
hebben meegedaan aan
deze raadpleging. Bijna 500
huurders vinden beschikbaarheid en betaalbaarheid
het meest belangrijke onderwerp! Het doel van de raadpleging was om de achterbannen van de huurdersorganisaties zich te laten uitspreken over onderwerpen
die te maken hebben met

Wonen. Welke onderwerpen
vinden zij belangrijk, waar
maken zij zich zorgen over
en hoe beoordelen huurders
bepaalde zaken. Een overzicht van de uitslag is gepresenteerd aan de gemeenten
en corporaties op 7 december 2018. Huurders die geïnteresseerd zijn in de uitslag kunnen contact met
ons opnemen over de uitslagen.
Om de medewerking van
huurders te waarderen zijn
waardebonnen van €50,00
beschikbaar gesteld aan
drie respondenten. De bonnen gaan naar De heer mevrouw Kusters, Schumacher
en Koornneef.







tieafspraken is tegen de
tijd dat deze nieuwsbrief is
gepubliceerd alweer getekend, na maanden onderhandelen.
Duurzaamheid en renovatie.
Woonlastenonderzoek
woonlastenwakers
Opbouw vannieuwe Website en stichting gerelateerde veranderingen
Samenwerking huurdersbelangen organisaties en
ZOwonen verbeteren
Werving nieuwe bestuursleden is dringend nodig.
Vanaf 1 Januari 2019 zijn
wij nog maar met 2
Bestuursleden!

Meldpunt Energiealarm geopend! Denkt u dat uw huurwoning energie verkwist?
Het nieuwe Meldpunt Energiealarm (www.woonbond.nl/
meldpunt-energiealarm) werd
tijdens het Huurdersfestival in
Amersfoort gepresenteerd aan
de leden van de Woonbond. De
Woonbond roept huurders met
hoge energierekeningen op om
een melding te doen op het
Meldpunt. Met de meldingen wil
de Woonbond laten zien tot
welke problemen hoge energiekosten bij huurders leiden.
Meldpunt Energiealarm
Energieprijzen stijgen
De energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl de
energierekeningen van vele
huurders nu al erg hoog zijn.

Voor huurders verwacht de
Woonbond in 2019 een stijging
van de energierekening van
gemiddeld €127.Op de lange
termijn (tot 2050) loopt het
effect van het klimaatbeleid op.
Dat raakt lagere inkomens,
vaak huurders, veel harder
dan hogere inkomens. Volgens
onderzoek van CE Delft kunnen huishoudens met een laag
inkomen uiteindelijk meer dan
17% van het besteedbaar
inkomen kwijt zijn aan kosten
voor het klimaatbeleid. Dat is
niet te dragen voor deze huishoudens.
Gasverbruik wordt duurder
In 2019 stijgt de energiereke-

ning in ieder geval omdat de
belasting op energie omhoog
gaat. Dat komt vooral door de
zogeheten Opslag Duurzame
Energie (ODE). Deze opslag
wordt gebruikt om de productie
van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij om
zaken als windmolens, zonnepanelen, biogas en biobrandstof. Daarnaast staat in het
Klimaatakkoord dat vanaf 2020
een groot deel van de energiebelasting van stroom naar gas
wordt verschoven. Gasverbruik
wordt daarmee duurder. Dat
heeft veel gevolgen voor huurders die in slecht geïsoleerde
woningen wonen en daardoor

een hele hoge gasrekening hebben. Zij worden de dupe van dit
beleid, terwijl ze zelf niet gaan
over het verduurzamen van hun
woning. Zorgen om huurders
commerciële sector.
De Woonbond maakt zich ook
zorgen over huurders in de commerciële huursector die in een
energie onzuinige woning wonen. In het klimaatakkoord staat
geen enkele prikkel om commerciële verhuurders hun woningen
te laten verduurzamen, terwijl de
energierekening ook voor deze
groep huurders zal stijgen,…
meer op onze facebooksite en
website www.shb-susteren.nl

Afvaltips hoe en waar ermee heen? In ieder geval niet naast de containers en in de natuur!
We produceren ongeveer
500 kilo afval per persoon
per jaar. Ongeveer de helft
daarvan wordt gescheiden
ingeleverd en hergebruikt.
Een aantal tips om dat slim
en milieuvriendelijk te
doen.
*De meeste gemeenten
zamelen plastic verpakkingen apart in, vaak samen
met metalen verpakkingen
(blik) en drinkpakken. Bij
elkaar heet het PMD
(Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkkartons).
Ongeveer 80% wordt gerecycled.

*Plastic dat geen verpakking is, zoals speelgoed of
tuinstoelen, mag niet in de
PMD-bak, maar kun je bij
de milieustraat van je gemeente inleveren.
*Plasticfolie met een metaallaagje, zoals chipszakken of koffiepakken, kunnen niet in de PMD-bak,
maar horen bij het restafval. Yoghurt- en slagroombekers mogen er wel in.
*Glas kan in de glasbak en
wordt met 70% ook goed
gerecycled. Sommige gemeenten hebben aparte
bakken voor wit, bruin en
groen glas. Alle glazen

Glasbakken in Houten; copyright Design for Health

flessen en potten waarin
drank, eten, cosmetica of
medicijnen hebben gezeten, mogen in de glasbak.
Doppen en deksels hoeven
er niet af. Thee- en wijnglazen, schalen of vazen mogen er niet in, evenmin als
lampen en tl-buizen.

*Klein chemisch afval
(KCA), variërend van
spaarlampen en batterijen tot schoonmaakmiddelen en verf, mogen niet
bij het restafval, omdat er
schadelijke stoffen in
zitten. Veel winkels zamelen batterijen in, apotheken doen dat met medicijnen en ander KCA kunt
u inleveren bij de milieustraat.
*Papier en karton. Voor
tips hierover zie Huurwijzer 4, pagina 26.
Meer informatie:
www.afvalscheidingswijzer.nl.

Vind u ons vrijwilligerswerk interessant en spreekt onze inzet voor onze huurders u aan? Wij zoeken nog collega’s voor ons team!
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Huurders Belangen Vereniging Susteren
Reinoud v. Gelderstraat 61
e-mail: shbsusteren@gmail.com
6114 AE Susteren
Website: shb-susteren.nl
06-43958494 (maandagochtend)
https://www.facebook.com/Hbv-susteren-313362912013391
Bezoekuren: maandag– en donderdagochtend van 9.30-11.30u. (donderdagochtend op afspraak)

