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Voorwoord

2021 ... opnieuw een bijzonder jaar!
2021 was voor vrijwel iedereen weer een
bijzonder en soms moeilijk jaar door het

coronavirus. Dit jaar was ook alles rond
de jaarlijkse huur-

verhoging
anders.

Huurders hadden recht op huurbevriezing
of verlaging, en voor het eerst was er een
maximum op de jaarlijkse huurverhoging
voor huurders in de vrije sector. Om huur-
ders door alle regels heen te loodsen, kre-
gen alle leden van WijWonen in mei de
speciale editie van de Huurwijzer samen
met de Huurderskrant in de brievenbus. 

Deze Huurderskrant
In deze Huurderskrant veel aandacht voor
het ‘Woonprotest’ waar tientallen actie-
groepen demonstreerden tegen de woon-
crisis. Huisvesting die mensen weer boven
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Voor u ligt de decemberuitgave van de Huurderskrant, het informa-
tieblad van WijWonen. Ditmaal weer verspreid onder alle huurders en
daarom met extra veel aandacht voor de ontwikkelingen op het
gebied van huren en wonen en het werk van de huurdersvereniging. 
Hopelijk overtuigt het huurders die nog niet aangesloten zijn om als-
nog lid te worden van huurdersvereniging WijWonen. Het jaar waarin
u lid wordt is het lidmaatschap zelfs gratis. Daarna kost het u slechts
5,45 euro per jaar. Hoe meer leden we hebben hoe beter we de
belangen van alle huurders en dus ook uw belang(!) kunnen beharti-
gen. Hoe sterker we ook staan in de onderhandelingen met bijvoor-
beeld woningcorporatie Wonion of de gemeente. Op de achterzijde
vindt u meer informatie over de huurdersvereniging en een aanmel-
dingsformulier voor het lidmaatschap van WijWonen. Doen!

de markt stelt! ‘Uw mond valt open’ bij
het lezen van het artikel over de woon-
lasten van huiseigenaren vergeleken met
die van huurders. 
Huurdersvereniging WijWonen geeft u een
groot aantal klustips om veel aardgas te
besparen en staat u met raad en daad bij
als het gaat om de stijgende energieprij-
zen. Ook een interessant artikel over waar
u terecht kunt als u ‘overlast’ ervaart en
natuurlijk nog een aantal andere niet te
missen verhalen. Tenslotte wijzen we u op
de gratis wekelijkse digitale nieuwsbrief
van huurdersvereniging WijWonen. Meldt
u aan!

Het bestuur van huurdersvereniging
WijWonen wenst u veel leesplezier en
vooral een heel gezond en gelukkig 2022. 

Redactie en bestuur WijWonen

Inleiding
Wonen wordt voor steeds meer mensen
steeds moeilijker te betalen en de crisis
maakt elke dag meer slachtoffers.
Honderdduizenden mensen staan op
jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen
schieten als een raket omhoog en het
aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld.
Betaalbare woningen zijn onvindbaar in
Nederland en ook in de gemeente Oude
IJsselstreek wordt het steeds moeilijker.
Een koopwoning is onbetaalbaar voor
mensen met een laag of middeninkomen,
en als je al recht hebt op een sociale huur-
woning sta je lang op de wachtlijst. Het
wordt tijd dat de overheid ingrijpt en
maatregelen neemt voor meer betaalbare
woningen en woonzekerheid voor ieder-
een. Want wonen is een recht. En wonin-
gen zijn om in te wonen, niet om zoveel
mogelijk winst op te maken. 

(Grond)recht op huisvesting
Een ander woonbeleid dat het recht op
huisvesting centraal zet vereist in de eer-
ste plaats een overheid die weer de regie
neemt over huisvesting in plaats van het
grotendeels aan de markt over te laten.
Veel verantwoordelijkheden voor huis-
vesting liggen bij de regio’s en gemeen-
ten, maar het Rijk moet te allen tijde ver-
antwoordelijk zijn voor het
waarborgen van het funda-
mentele recht op wonen op
nationaal, regionaal en
lokaal niveau. Een eerste
voorwaarde voor het
oplossen van de wooncri-
sis is dan ook: breng het
ministerie van Volks-
huisvesting terug dat zich
uitsluitend bezighoudt met
beleid dat is gericht op het ver-
wezenlijken van het recht op
huisvesting.

Noodzakelijke maatregelen
Om het grondrecht op huisvesting te ver-
wezenlijken zijn bovendien de volgende
maatregelen noodzakelijk.

1. Zorg voor breed toegankelijke
volkshuisvesting 
Voor lagere én middeninkomens. Stop de
afbraak van de sociale sector. Schaf de
verhuurderheffing af en investeer vanuit
het rijk minstens 4 miljard per jaar extra
in betaalbare woningen, verduurzaming,
en leefbare wijken. 
2. Garandeer betaalbaarheid 
Reguleer huurprijzen óók in de vrije sec-
tor. Maak het puntenstelsel algemeen
bindend en haal de WOZ-waarde uit de
puntentelling. Herzie alle belastingmaat-
regelen die de koopprijzen opdrijven.
Belast vermogen zwaarder en inkomen uit
werk minder.
3. Garandeer woonzekerheid
Maak vaste huurcontracten en permanen-
te huisvesting weer de norm. Schaf tijde-
lijke huurcontracten af en bied goede
huur(prijs)bescherming voor alle huur-
ders.

4. Verklein de woonongelijkheid
tussen koop en huur
Behandel eigenwoningbezit en huren als
gelijkwaardig. Stop met onevenredige
financiële voordelen voor woningeigena-
ren. Bouw de hypotheekrenteaftrek ver-
sneld af.
5. Bewaak de gelijke toegang tot
huisvesting
Garandeer voldoende betaalbare wonin-
gen voor mensen met een beperking en
ouderen. Zorg voor een stevige aanpak
van discriminatie door verhuurders en
makelaars. 
6. Geef burgers gelijkwaardige
inspraak
Democratiseer besluitvorming over
grond, vastgoed en woonomgeving. Geef
bewoners zeggenschap en faciliteer coö-
peratieve woonvormen. 
7. Geef malafide verhuurders en
makelaars geen kans
Registreer en monitor verhuur. Investeer
in de Huurcommissie en in lokale huur-
teams. Voer een verhuurdersvergunning
in. Verhoog de handhavingscapaciteit en
bestraf misstanden. 

Tientallen actiegroepen, maatschappelijke- en huurdersorganisaties demonstreren
al weken in verschillende steden tegen de wooncrisis. 
Ook huurdersvereniging WijWonen vindt dat de politiek die wooncrisis volledig
uit de hand heeft laten lopen. Gezamenlijk roepen we de Tweede Kamer en 
formerende partijen op om onmiddellijk werk te maken van oplossingen voor de
wooncrisis. Het is tijd voor een fundamenteel andere visie op huisvesting die
mens weer boven markt stelt!

HET 
WOON-

PROTEST
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Belangrijk!
Veel van de tips hebben betrekking
op het dichten van kieren. Zeker als u
open verbrandingstoestellen in huis
hebt zoals keukengeiser, open haard,
gaskookplaat of VR-ketel MOET u
minimaal een koolmonoxidemeter
hebben EN een raam open zetten als
u zo’n toestel gebruikt! En eigenlijk
niet echt een tip maar meer een
‘weetje’: Elke graad lager verwarmen
bespaart plusminus 7% aardgas. Een
trui en lekker warme sloffen kosten
een fractie van die 7% besparen.

Tip 1
Koop een CO₂-meter die aangeeft of u
voldoende ventileert. Zo’n apparaat moet
eigenlijk altijd onder de 1000 aangeven.

Tip 2
Zet de ketel op een zo laag mogelijke aan-
voertemperatuur. Tachtig (80) graden is
maar zelden nodig. Verlaag elke week
met 5 graden tot u op een punt komt dat
u denkt.… Dit gaat niet goed meer! Let
op: uw huis zal trager opwarmen maar
wel efficiënter verwarmd worden.

Tip 3
Koop een spaardouchekop want tapwater
opwarmen van 10 naar 60 graden vreet
energie. Als u de hoeveelheid water die u

opwarmt halveert, halveert ook de hoe-
veelheid gas die u daarvoor nodig hebt.
Als het na de aanschaf van de douchekop
opeens veel langer duurt voor de douche
warmer wordt dan weet u dat u goed
bezig bent. Want het water stroomt met
halve snelheid van de ketel naar de bad-
kamer. Vervolgtips: samen douchen
(gezellig!) en douche uit tijdens inzepen.

Tip 4
Stel de slotplaat van de voordeur strakker
af als die dat toelaat.

Tip 5 
Een ‘deurdranger’ van een paar euro die
de deur naar de gang dicht duwt. Als u
een kat of hond hebt: kattenluikje in de
tussendeur.

Tip 6
Een zwaar gordijn naar de zolder houdt
de warmte in ieder geval op de warmste
verdiepingen want op zolder? Daar zitten
echt verreweg de meeste kieren. We zien
ook hele mooie oplossingen met een
schuifdeur naar de zolder.

Tip 7
Ga de kieren en gaten in het dak dichten.
Koop een type flexibel blijvende pur (flex-
pur) en luchtdichte tape (geen ducttape
want die verdroogt) om de volgende plek-

ken af te dichten: (Om ze op te sporen: zet
de afzuigkap op maximaal en ook de
afzuiging in de badkamer/wc. Hierdoor
creëer je een beetje onderdruk waardoor
je tocht opwekt, die je zeker als het
‘s-avonds wat kouder wordt, makkelijk
met je hand kunt voelen).
•   De rand waar dak en vloer bij elkaar 
    komen. Let op, u hebt hier twee naden
    vlak bij elkaar:  De balk die op de vloer
    ligt (de ‘muurplaat’) heeft vaak ook 
    nog een kier waar onderdoor lucht lekt
•   De nok 
•   De randen rond dakkapel en dakraam
•   De doorvoer van cv-ketel en afvoer-
    buizen riool en ventilatie
•   Soms/vaak zit er nog een gat van 
    20x20 uit de tijd dat cv-ketels hun 
    lucht van de zolder betrokken 
•   De naden tussen de dakplaten
•   De balkkoppen van de gordingen die 
    de muur in gaan (deze afplakken, niet 
    purren)

Zo! Dat waren er maar een paar. Het dak
is zelfs bij nieuwbouwwoningen vaak nog
steeds een gatenkaas.

Tip 8 
Vaak is de afdichting van het ventilatie-
luikje van het Velux-dakraam verdroogd
en verkruimeld. Bij Velux kunt u zo een
nieuwe afdichting bestellen.

Nu met de historische explosie van de gasprijs krijgt huurdersvereniging
WijWonen veel vragen over hoe je snel veel aardgas kunt besparen. 
We horen dagelijks veel creatieve oplossing (en terugkerende problemen).
Hieronder een lijst die we telkens zullen aanvullen. We houden niet bij of de
totale kosten nu 10, 100, 1.000 of 10.000 euro zijn, maar we proberen de
goedkoopste oplossingen hoog in de lijst te houden.

Klustips om veel 
aardgas 
te besparen

Tip 9
De meterkast is vaak een gigantisch
luchtlek, vooral als u een kruipruimte
en/of houten verdiepingsvloer hebt. Let
op! Officieel moet u boven en onder 100
vierkante centimeter ventilatie in de
meterkastdeur hebben vanwege eventue-
le gaslekkage die kan ontploffen als een
automaat vonkt én de gasmeter lekt (er
wordt landelijk niet bijgehouden of dit
ooit gebeurd is maar zo zijn de landelijke
regels gemaakt). We treffen maar hoogst 
zelden een veilige meterkast aan die hier
aan voldoet. Het is echter toch verstandig
om te proberen de luchtlekken langs alle
leidingen door vloer en plafond af te dich-
ten als u zo’n lekke meterkast hebt. En als
je gasmeter uiteindelijk de deur uit is mag
u eenvoudig de meterkastdeur dicht
maken. De gasmeter had sowieso nooit
bij de elektra geplaatst mogen worden.
Plak tijdens het doen van luchtdichtheids-
metingen de meterkast trouwens wel tij-
delijk af om te laten zien hoe groot de
lucht-lekkages zijn. Maar dat haalt u dan
na een kwartier weer weg.

Tip 10
Met Buva-Solidseal hebt u echt goede en
langdurig afsluitende tochtprofielen. Het
is even een uurtje klussen per raam/deur
maar echt de moeite waard!

Tip 11
De gaskookplaat vervangen door een
inductiekookplaat. Dit is natuurlijk best
een ingreep, maar als u er toch aan begint
dan is dit misschien het moment om de
meterkast gelijk helemaal toekomstklaar
te maken, dat scheelt in de toekomst 5 x
voorrijkosten als u nu de volgende groe-
pen alvast laat plaatsen: overspannings-
beveiliging, koken, warmtepomp, laad-
paal, zonnepanelen en waarom niet ook
vast een accu, die komt binnen 5 jaar.

Tip 12
Een terugslagklep in de afvoer van afzuig-
kap. Koop gelijk een goede, die kost een
paar tientjes meer dan de plastic klepper
die niks doet maar dan hebt u ook echt
geen tocht meer uit de afzuigkap (de fil-
ters trouwens 1x per maand in de vaat-
wasser).

Tip 13
Dakisolatie.  Als het dak nog niet geïso-
leerd is dan kan dat zeker veel opleveren.
Zorg wel dat u een goed dampscherm
goed luchtdicht aanbrengt want u wilt
geen condenserend woonvocht achter uw
isolatie. Dat dampscherm is ook gelijk een
heel goede luchtdichting dus u slaat er
twee vliegen in één klap mee. Steeds
meer worden ook biologische isolatie-
materialen als vlas, cellulose en houtvezel

gebruikt, omdat u daar gelijk veel CO₂
mee vastlegt.

Tip 14
Het Luik naar de kruipruimte van een
goede kaderdichting voorzien, of gewoon
dichtplakken als u hem nooit gebruikt.

Tip 15 (voor de woningeigenaren
en corporaties)
Voor eigenaren. Als u nog ouderwets dub-
belglas hebt in de woonkamer (te zien
door met uw telefoon een flitsfoto vlak bij
het raam te maken en te kijken of alle
reflecties dezelfde kleur hebben) dit laten
vervangen door HR++ glas met warm
edge afstandhouders. Let op: HR++ mag
die naam al dragen bij een U-waarde van
1.2 maar u hebt al HR++ glas met een U-
waarde van 0,8, dat scheelt nog eens
30% warmteverlies. Kies dus Zo Goed Als
Redelijkerwijs Kan (ZGARK). Inmiddels
zijn er twee leveranciers (AGC en BENG-
glas) van vacuümglas van 8mm dik met
U-waardes van 0,7-0,45. Daarmee kunt u
in bestaande kozijnen isolatiewaardes
halen die beter zijn dan Triple glas.

Tip 16 
Een stuk radiatorfolie of alufolie onder
het tapijt/vloerkleed bij uw reguliere zit-
plaats straalt de warmte van uw voeten
terug, heel comfortabel en gratis warmte.
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Tip 17 (Aanrader!)
Op badkamers hebt u met een badkamer-
veilig straalkacheltje in een paar secon-
den prettige warmte. Dan hoeft niet de
hele dag de verwarming aan om het daar
warm te stoken. 

Tip 18 
Voorkomen van corrosie en vervuiling
voor gesloten watervoerende systemen.
Door uw verwarmingssysteem waterzijdig
in te regelen zorgt u ervoor dat elke radi-
ator de hoeveelheid water aangeboden
krijgt waar hij voor ontworpen is. 

Opmerking In veel jaren ‘60, ‘70 en ‘80
woningen zien we erg veel verouderde en
gecorrodeerde leidingen. Zet die maar
eens op de onderhoudslijst, dit is er eentje
om mee te nemen bij het waterzijdig inre-
gelen want daarbij zullen veel vastge-
roeste radiatorknoppen ontdekt worden.
Laat meteen een goede vuilvanger plaat-
sen. 

Tip 19
Haal de radiatorombouw weg (sorry alle
woonprogramma’s van Nederland) want
als de radiator zo lelijk is dat ie uit zicht
moet dan moet hij onderhouden worden.
Vervang hem door een laagtemperatuur
convector en kies hem zo groot als moge-
lijk omdat u daarmee de aanvoertempe-
ratuur van de cv nóg verder kunt verla-
gen.

Tip 20
De vloer isoleren. Als u een kruipruimte
hebt met een niet-geïsoleerde vloer dan

kunt u die heel goed isoleren. Wel zorgen
voor twee zaken: goede ventilatie aan
voor- en achterzijde van de woning en
met dik landbouwplastic de bodem afdek-
ken zodat er geen water meer kan ver-
dampen. Daarna kunt u of de onderkant
van de vloer isoleren met gesloten cel iso-
latiemateriaal of isolatiechips (een lekker
dik pak van 20-30 cm).

Tip 21
Koken (!) Uit grootmoeders tijd: een hooi-
kist gebruiken om gerechten te garen (=
aan de kook brengen) en dan goed 
geïsoleerd een poos wegzetten. 
Daaraan verwant: 100 = 100, ofwel, als
water kookt dan heeft het geen zin de
vlam hoog te laten. Draai hem zover terug
dat er nog NET kleine belletjes zijn. Het
gerecht dan net zo gaar als op vol gas
doorblazen. En daaraan ook verwant: de
onvolprezen snelkookpan om aardappels
snel te garen.
Een kleine inductiekookplaat is voor klei-
ne huishoudens ook een uitkomst.
Handig, snel en veel zuiniger dan aardgas
omdat de kookwarmte in de pan-bodem
wordt opgewekt. En hier mag ook niet
onvermeld blijven dat bijvoorbeeld vege-
tarische qipstuckjes veel sneller garen
dan doodgemaakte dier. Het is gezonder,
er zit geen salmonella in en voor de pla-
neet is het ook een verademing.

Tip 22
Tesa raamfolie om oud enkel glas van een
isolerende luchtlaag te voorzien.

Tip 23
Zonne-energie oogsten in de winter als de
zon op de ramen staat. Als de zon onder
is de gordijnen dicht of de rolluiken
omlaag die een dikke laag stilstaande iso-
lerende lucht buiten het glas verzorgen.

Tip 24
Behandel deuren naar koude ruimtes
(schuur, garage, bijkeuken, kelder) als bui-
tendeur qua tochtprofielen want er komt
vaak veel kou en tocht vandaan.

Tip 25
De kier onder de voordeur (de achterdeur
sluit vaak veel beter vreemd genoeg) kunt
u goed luchtdicht maken met een valdor-
pel. Dit is wel een klusje waar u handig
voor moet zijn helaas.

Tip 26
Als u een nieuwe ketel hebt maar nog een
ouderwetse aan/uit-thermostaat. Vervang
die dan door een modulerende thermo-
staat. Deze laat de ketel zachter branden
als de ingestelde temperatuur bijna is
gehaald waardoor hij efficiënter brandt.

Klustips om 
veel aardgas 
te besparen
(vervolg)

ze hebben. De komende maanden staan
huurdersvereniging WijWonen en de
Woonbond huurders met raad en daad bij
in de campagne ‘Haal energie uit je reke-
ning’, die volgende week van start gaat.
Hou daarvoor naast onze website ook de
Facebookpagina in de gaten.

Maatregelen van de overheid
Daarom besloot het kabinet mensen te
hulp te schieten. Het kabinet trekt in 2022
2,7 miljard euro uit voor de compensatie
van huishoudens. Dat komt gemiddeld
neer op 400 euro per huishouden. Die 400
euro is een mooi bedrag voor mensen met
acute betalingsproblemen. Maar toch is
de kritiek op deze maatregel groot. 

Helikoptergeld helpt niet echt
Belangrijke economen hebben geen goed
woord over voor dit ‘helikoptergeld’. De
overheid strooit met geld, terwijl veel
mensen dit niet nodig hebben om hun
energierekening te betalen. Die miljarden
die dit kost had beter kunnen worden
gereserveerd om het structurele probleem
aan te pakken: slecht geïsoleerde huizen.

Vooral huurders worden getroffen
Vooral huurders zijn de pineut. Huurders
kunnen hun huurwoning niet zelf isole-
ren. Daarin zijn ze afhankelijk van de ver-

huurder. En zolang de verhuurder niets
doet of kan doen, zitten huurders met een
hoge energierekening. Daarnaast stijgt de
groep mensen die in energiearmoede
leeft: inmiddels een half miljoen Neder-
landers, en dat zijn bijna allemaal huur-
ders. Deze groep wordt snel groter door
de stijgende energieprijzen. 

Maatregelen voor huurders in
armoede
De Woonbond stuurde, ook namens huur-
dersvereniging WijWonen, de Tweede
Kamer een brief met een aantal maatre-
gelen om huurders in (energie)armoede
zo snel mogelijk te helpen. Tot nu toe zijn
deze maatregelen niet overgenomen door
het kabinet. 

Raad en daad van WijWonen en 
de Woonbond
Zolang de problemen niet structureel wor-
den aangepakt, is het enige wat huurders
kunnen doen te roeien met de riemen die

Als huurder heb je maar weinig mogelijkheden om je energierekening echt naar
beneden te krijgen. Maar met de stijgende energieprijzen wordt besparen alleen
maar noodzakelijker. Vooral mensen met een energiecontract dat binnenkort afloopt
en mensen met een variabel energiecontract gaan de prijsstijging van gas, warmte
en elektra merken in hun portemonnee. De energierekening kan wel 700 euro per
jaar hoger worden. Dat betekent dat je per maand meer dan 50 euro meer gaat
betalen aan energie. En dat geld hebben veel mensen niet.

Raad en daad bij stijgende 
energieprijzen
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Nieuwsbrief en
lidmaatschap

Een wekelijkse digitale e-mailnieuwsbrief
versturen is de eenvoudigste manier om
contact te onderhouden met de huurders
en onze leden. Huurdersvereniging
WijWonen wil zijn diensten zo onder de
aandacht blijven brengen en u op de
hoogte houden van het laatste nieuws.
We proberen de nieuwsbrief elke week
met veel zorg en aandacht samen te
stellen. Maar spelen tegelijkertijd ook
snel in op de actualiteit. Zo houden we u
op de hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van wonen en huren.
Bent u nog niet geabonneerd? Stuur dan
een berichtje naar: info@wijwonen.com.
Wij zorgen dan dat u iedere week onze
digitale nieuwsbrief op uw mailadres
ontvangt. Doen!

Hoe proberen we u te bereiken?
Behalve met de wekelijkse nieuwsbrief
probeert huurdersvereniging WijWonen
op allerlei manieren contact met zijn
achterban te zoeken. Dit doen we ook
met een mooie Website, een eigen
Facebookpagina en via Twitter en
Instagram. Voortdurend stellen we ons-
zelf de vraag hoe we u nog beter kunnen
informeren en betrekken. 
Op dit moment onderzoeken we bijvoor-
beeld de mogelijkheden van digitale par-
ticipatie. Tegenwoordig heeft bijna ieder-
een een computer, een tablet of een
mobiele telefoon. Dit biedt mogelijkhe-
den om mensen via digitale kanalen te
vragen naar hun ervaringen, wensen en
ideeën. 

Neem ook eens een kijkje op onze 
website, daar kunt u zich aanmelden en
ook alle nieuwsbrieven terugvinden.
Twitter: @wij_wonen
Facebook: Huurdersvereniging WijWonen 
Instagram: huurdersvereniging_wijwonen

Waarom lid worden van WijWonen
Wettelijk is geregeld dat huurdersorgani-
saties ruime mogelijkheden hebben om
de belangen van huurders te behartigen.
Huurdersvereniging WijWonen komt op
voor de belangen van de huurders in de
gemeente Oude IJsselstreek. Dat betekent
dat je via WijWonen invloed kunt uitoefe-
nen op de invulling van het beleid van de
gemeente, Wonion en andere verhuur-
ders. Die invloed wordt steeds groter en
verder uitgebreid. De huurdersorganisatie
is daarom een volwaardige en gelijk-
waardige gesprekspartner van woning-
corporatie Wonion, maar ook in de
afspraken die tussen de gemeente en cor-
poraties gemaakt worden over het lokale
woonbeleid. Hoe groter het ledenaantal

Huurdersvereniging WijWonen heeft halverwege de
Coronacrisis in september 2020 besloten een wekelijkse
digitale nieuwsbrief uit te geven. Inmiddels zijn al bijna
60 nummers verschenen. 

Abonneer u op de 
wekelijkse nieuwsbrief 
van WijWonen

van WijWonen, hoe meer invloed en
slagkracht van de huurdersvereniging. 

Wat doen we?
WijWonen is een huurdersvereniging die
advies, voorlichting en ondersteuning
geeft aan huurders in de gemeente Oude
IJsselstreek.

Vertegenwoordiging en advies
Huurdersvereniging WijWonen vertegen-
woordigt huurders in het overleg met de
verhuurder.  Dit overleg kan bijvoorbeeld
gaan over onderwerpen als de woon-
lasten, jaarlijkse huurverhogingen, onder-
houdsbeleid en leefbaarheid in de ver-
schillende wijken. 
WijWonen geeft Wonion advies over het
te voeren huurbeleid zoals huurverhogin-
gen en servicekosten.  Aan de andere
kant adviseert de huurdersvereniging de
huurders over allerlei praktische zaken
op huisvestingsgebied zoals huursubsi-
die, servicekosten en problemen bij reno-
vatie en groot onderhoud.

Bewonerscommissie
Huurdersvereniging WijWonen helpt
huurders met het opzetten van een
bewonerscommissie in een complex,
buurt- of wijk en ondersteunt ze ook
inhoudelijk.  

Leefbaarheid
Huurdersvereniging WijWonen helpt
huurders met initiatieven om de leef-
baarheid in de buurt te verbeteren of te
handhaven.  Dit kunnen kleinschalige
projecten zijn zoals bijvoorbeeld het
samen opknappen van een speelterrein
of het opzetten van een buurtfeest.
WijWonen helpt huurders ook bij het vin-
den van de juiste instantie of persoon bij
Wonion of de gemeente.  

Overleg met Wonion en gemeente
Huurdersvereniging WijWonen vertegen-
woordigt huurders in het overleg met de

verhuurder en de gemeente Oude
IJsselstreek. Dit overleg kan bijvoorbeeld
gaan over onderwerpen als woonlasten,
jaarlijkse huurverhogingen, onderhouds-
beleid en leefbaarheid in de verschillen-
de wijken. Wordt lid van huurdersvereni-
ging WijWonen! Voor 5,45 euro per jaar
wordt ook uw stem gehoord!

Lid worden?
Zie achterpagina voor het gratis te 
verzenden aanmeldingsformulier. 
U kunt ook een mail sturen naar
info@wijwonen.com. U ontvangt dan
van ons een kennismakingspakket en een
inschrijfformulier.
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Schaf de verhuurderheffing af
Het belangrijkste punt dat de Woonbond
maakt in de brief: de verhuurderheffing
(de belasting op sociaal verhuren) moet
van tafel. In tijden van wooncrisis is het
ondoelmatig en onethisch om geld uit de
sociale huursector te onttrekken ten gun-
ste van de schatkist. Het geld is hard
nodig om huren weer betaalbaar te krij-
gen, meer betaalbare huurwoningen te
bouwen en woningen te verbeteren. 

Bevries de huren in 2022
De Woonbond bepleit ook voor 2022
huurbevriezing, in plaats van huurverho-
ging. De grote problemen met de (on)be-
taalbaarheid van huurwoningen, de hoge
inflatie én de plotseling stijgende gasprijs
geven daar voldoende aanleiding voor.  

Maak tijdelijke wet voor huur-
verlaging permanent
In 2021 kwam er een wet die huurders
met een laag inkomen en een hoge huur

recht geeft op huurverlaging. De wet
geldt alleen dit kalenderjaar. Huurders die
volgend jaar een laag inkomen en een
hoge huur hebben kunnen dus niets meer
aan een veel te hoge huur laten doen. De
Woonbond verzoekt, samen met huur-
dersvereniging WijWonen, de Kamer om
het recht op huurverlaging permanent te
regelen in een wet.  

In een brief aan de Tweede Kamer over de woonbegroting pleit de Woonbond samen
met huurdersvereniging WijWonen ervoor de huurprijzen in 2022 te bevriezen. De
Woonbond stuurt geregeld brieven naar de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief: 
de Tweede Kamer vergaderde in november over de woonbegroting van het kabinet. 
De brief over de woonbegroting volgt op een eerdere brief over de Miljoenennota. 

WijWonen en de Woonbond willen huur-
bevriezing, geen huurverhoging

Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen
buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botsende
leefstijlen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en
buurtbewoners. In de praktijk wordt al veel gedaan om
woonoverlast in Nederland terug te dringen. De gemeen-
ten, de woningbouwcorporaties en de politie werken al
nauw samen om woonoverlast in de huursector te
bestrijden.  

Wat kunt u zelf doen?
Is het mogelijk om zelf uw buren aan te spreken en afspraken
te maken? Dan heeft dit uiteraard de voorkeur. Vaak weet de
ander namelijk niet dat u overlast ervaart. Met een goed
gesprek komt u vaak al een heel eind. 

Buurtbemiddeling
Wanneer u er niet meer uitkomt met uw buren, kunt u contact
opnemen met buurtbemiddeling. In onze gemeente doet dit het
‘Sociaal Werk’. Zij bekijken dan of uw situatie in aanmerking
komt voor de inzet van buurtbemiddeling. Als dat zo is dan
komen de bemiddelaars thuis langs om uw verhaal aan te
horen. Daarna gebeurt hetzelfde bij de buren. De bemiddelaars
streven erna om beide partijen bij elkaar aan tafel te krijgen.
Het uiteindelijke doel is dat beide partijen onder 
begeleiding van de bemiddelaars, samen tot een oplossing
komen. Op die manier is de kans op slagen van een oplossing
het grootst. 

De verhuurder
Lukt buurtmiddeling ook niet dan kunt u zich melden bij uw
verhuurder (Wonion).  Huurovereenkomsten bevatten over het
algemeen al de nodige regels waaraan een huurder zich moet
houden. Zoals het voorkomen van geluidsoverlast, een verbod
van onderhuur etcetera.  

De politie
Bij ernstige overlast zoals bedreigingen of overlast op de open-
bare weg kunt u de politie bellen. Doe aangifte of maak in
ieder geval een 
melding via de site van de politie. Vraag een gesprek aan met
de wijkagent. Vaak kan deze ook al veel voor u betekenen. U
kunt uw wijkagent vinden op www.politie.nl onder mijn buurt. 

De burgemeester
In het uiterste geval, bij zeer ernstige overlast, kan de burge-
meester een maatregel opleggen. Maar voordat zo’n oplossing
in beeld komt, moeten er al allerlei acties geweest zijn om de
overlast op te lossen. Hierbij is dossieropbouw enorm belang-
rijk. Wees u er ook van bewust dat overlast een enorm lastig
probleem is om op te lossen. Het vergt een lange adem, ook
voor de verhuurder. Er zijn bovendien allerlei 
juridische obstakels bij die snelle oplossingen in de weg staan.  

Waar moet ik heen als ik 
overlast ervaar?
Allereerst: wat is overlast? Dit zal iedereen anders ervaren 
maar over het algemeen zijn dit de volgende punten: 

•Burenruzie, asociaal gedrag, agressie 
•Geweld, intimidatie, strafbare feiten 
•Drugsgebruik en alcoholgebruik 
•Geluidsoverlast 
•Pesterijen 
•Prostitutie 
•Stank 
•Vervuiling en verwaarlozing 
•Problemen rond de woning (achterpad, kelderbox, portiektrap en galerij) 
•Problemen in jouw straat, vernielingen etc.



Een vergelijking van de situatie van huurders en huiseigenaren maakt duidelijk
dat er tussen hen een groeiende kloof gaapt in bezit en inkomen.
Overheidsbeleid vergroot die kloof en daarmee de ongelijkheid nog, door
eigenwoningbezit op grote schaal fiscaal te ondersteunen, en niet alleen door
de hypotheekrenteaftrek. Huren moet aantrekkelijker gemaakt worden dan
kopen, zodat het een positieve en betaalbare keuze kan worden. 
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1. Huiseigenaren zijn veel rijker en
verdienen meer
Huiseigenaren vormen 57% van alle huis-
houdens, maar hebben ruim 95% van alle
bezit. Ze hebben niet alleen een eigen
huis, maar ook 88% van al het overig
bezit, zoals aandelen en overig onroerend
goed. Daarnaast verdienen huiseigenaren
gemiddeld 2x zoveel als huurders (57.600
tegenover 27.000 euro). Hoewel niet alle
huurders arm zijn, zijn wel alle arme huis-
houdens huurders (bron CBS). Zie tabel 1.

2. Woonlasten huurders gestegen,
voor huiseigenaren gedaald en
lager dan voor huurders
Huiseigenaren hebben niet alleen meer
inkomen en bezit, maar hun huizen zijn
ook gemiddeld meer dan 57% groter dan
van huurders (WoON 2015). Doordat hun
woonlasten in euro’s niet 57% maar 45%
hoger zijn, betalen huiseigenaren lagere
lasten dan huurders voor vergelijkbare

huizen. Omdat de hypotheekrente de
belangrijkste woonlast van huiseigenaren
is en deze rente al vanaf 2003 gestaag
gedaald is (tot 2021 met 54%), zijn ook
hun woonlasten gedaald. Tegelijkertijd is
de waarde van hun woningbezit door de
stijgende woningprijzen sinds 2003 met
103% gestegen (gemiddeld met achtdui-
zend euro per jaar). Wat de al veel rijkere
huiseigenaren dus rijker maakt, namelijk
de waardestijging van woningen, verarmt
dus de huurders, terwijl die al veel armer
zijn.

Huren met 57 % gestegen
Omdat de stijging van de huisprijzen met
enige vertraging doorwerkt in de huren,
zijn de huren van 2003 tot 2020 met ruim
57% gestegen. Wat de al veel rijkere hui-
seigenaren dus rijker maakt, namelijk de
waardestijging van woningen, verarmt
dus de huurders, terwijl die al veel armer
zijn. Het zwaarst worden hierdoor de

middeninkomens getroffen die op de vrije
huursector zijn aangewezen. Doordat
inmiddels huurcontracten van beperkte
duur mogelijk zijn, worden in de vrije huur-
sector, met name bij het vrijkomen van een
woning, steeds extremere huren gevraagd.

3. Vrije bestedingsruimte en koop-
kracht van huiseigenaren is 
gestegen, van huurders gedaald
Door de huisprijsstijgingen raakt zelfs voor
middeninkomens niet alleen de mogelijk-
heid om een huis te kopen uit het zicht, de
huur legt ook een steeds groter beslag op
hun huishoudbudget. In 2016 namen voor
beneden-modale inkomens geliberaliseerde
huren al 45% van hun besteedbare inko-
mens in beslag. Bijna 90% van de huurders
heeft een beneden-modaal inkomen. Sinds
2003 zijn huurders dus een groter en stij-
gend deel van hun inkomen aan woon-
lasten kwijt, terwijl huiseigenaren daar juist
een kleiner en dalend deel aan kwijt zijn. 

Woningbezit wordt extreem
bevoordeeld, huur steeds meer aan
de markt overgelaten
Het bevorderen van eigenwoningbezit,
een overheidsdoelstelling sinds de jaren-
50, heeft steeds destructievere gevolgen
voor huurders en aspirant-kopers. Een
huis kopen is financieel zoveel gunstiger
dan huren, dat vrijwel elk huishouden dat
het zich kan veroorloven een huis wil
kopen. Door schaarste en fiscale regels
lopen de huisprijzen echter zozeer op, dat
alleen aspirant-kopers met hoge inko-
mens of rijke ouders nog een kans maken
op een eigen woning. Alle huishoudens
die niet in die gelukkige omstandigheden
verkeren zijn veroordeeld tot huren. 

Huren is tweede keus geworden
De gunstige fiscale regelingen maken
huren dus al tot een tweede keus, terwijl
regeringsbeleid groei van het huuraanbod
juist heeft afgeremd. Woningcorporaties,
die de belangrijkste bouwers voor de
huurmarkt waren, zijn daar door
belastingmaatregelen nauwelijks meer
toe in staat, terwijl de verkoop van hun
huurwoningen door overheidsbeleid juist
direct en indirect werd aangemoedigd. Zo
is huren voor velen zelfs geen tweede
keus, maar hebben ze geen enkele keus
meer.

Eigen woning en fiscale voordelen
Eigenwoningbezit wordt op verschillende
manieren fiscaal bevoordeeld. De koers-
winst op het eigenwoningbezit, die huise-
igenaren sinds 2003 jaarlijks een
belastingvrij inkomen opleverde van
gemiddeld €8.000, wordt niet belast.
Daarbij wordt de betaalde hypotheekren-
te grotendeels van het inkomen afgetrok-
ken, zodat er minder belasting resteert.
De cumulatieve voordelen voor de huisei-
genaar zijn dus dat zijn rentekosten wor-
den gesubsidieerd en dat de koerswinst
op zijn woningbezit niet. 
Daar staat voor de huurder tegenover dat

hij bij een zeer laag inkomen recht heeft
op een huurtoeslag, en dat hij tot de huur-
grens recht heeft op huurbescherming.
Omdat de beschikbaarheid van bescherm-
de huurwoningen echter ver achterblijft
bij de vraag, zijn beginnende woningzoe-
kenden standaard op de vrije markt aan-
gewezen, waar anarchie aan het ontstaan
is door de praktische afschaffing van
vaste huurcontracten.
Niemand misgunt huiseigenaren hun sta-
peling van fiscale voordelen, maar ten
opzichte van de behandeling van de veel
armere huurders zijn alle verhoudingen
zoek. Tabel 2 somt dit op.                                             
Tegenover wat internationaal fiscale sub-
sidies heten van gemiddeld ruim eenen-
twintigduizend euro voor huiseigenaren,
staat voor huurders alleen een huurtoe-
slag van gemiddeld duizend euro.

5. Conclusie
De verschillen tussen huurders en huise-
igenaren zijn zo onvoorstelbaar groot, en
zorgen voor zulke verschillende ontwikke-
lingen in woonlasten, dat van een twee-
deling en een groeiende kloof in de
Nederlandse samenleving gesproken kan
worden. Doordat driekwart van de huur-
ders tot de laagste inkomens behoren en
zij zich ook van huiseigenaren met lagere
inkomens onderscheiden doordat ze
totaal geen of zeer weinig bezit hebben,
valt deze kloof in belangrijke mate samen
met de kloof tussen arm en rijk.
Oorzaken van die kloof zijn niet de
schaarste aan woonruimte, want die geldt
voor huiseigenaren en huurders even
sterk. Fiscale bevoordeling van huiseige-
naren enerzijds, en afnemende huurbe-
scherming anderzijds lijken de belangrijk-
ste oorzaken. Anders dan ‘marktdenkers’
verwachtten heeft schaarste niet tot meer
woningbouw geleid maar wel tot snel
stijgende huis- en huurprijzen.

Wonen is een basisbehoefte die zo steeds
meer in de knel komt. Zorgen voor vol-

doende woongelegenheid is volgens de
grondwet een taak van de overheid. Maar
die woongelegenheid is niet alleen te
schaars maar ook steeds minder betaal-
baar. Het woonbeleid dat al decennia
gericht is op het bevorderen van eigen-
woningbezit is destructief geworden.
Dankzij de ongekende fiscale voordelen,
die veel verder gaan dan alleen de hypo-
theekrenteaftrek, wil elk huishouden wel
kopen, maar door het opgeklopte prijsni-
veau en het beperkte aanbod is dit nog
slechts voor welgestelden weggelegd. 

6. Woonquote van 30%
Noodgedwongen huren en weinig finan-
ciële middelen gaan steeds meer samen.
De overheid kan de huursector, waar
gebrek aan middelen en hoge woonquo-
tes samengaan, niet langer achterstellen.
Er moet iets fundamenteels gebeuren om
de achterstelling op woongebied van
bijna de helft van de bevolking te beëin-
digen. Omdat de woonkosten voor een
groot deel van de huurders buitengewoon
hoog zijn en als percentage van hun inko-
men zelfs stijgen, ligt een oplossing in het
beperken van de huurquote, het deel van
het inkomen dat aan huur wordt besteed,
tot bijvoorbeeld 30% van het inkomen. 
Dit zou tegen acceptabele kosten gereali-
seerd kunnen worden door bijvoorbeeld
een huurbijdrage van de overheid. Die
moet dan wel gecombineerd worden met
maatregelen die het niveau van de huren
beperken (zoals huurbescherming voor
alle huren en beoordeling door huurcom-
missies van de redelijkheid ook van
bestaande huren). Maar ook maatregelen
die het inkomensniveau van de lagere
inkomens verbeteren, zoals verhoging van
het minimumloon met behoud van de
koppeling aan uitkeringen. Hiermee zou
een eerste stap gezet worden om niet
alleen de kloof tussen huurders en huise-
igenaren, maar ook tussen arm en rijk te
dichten. 

Vergelijking woonlasten 
huiseigenaren en huurders

Vermogensbestanddelen         Totaal ˜mrd   Huiseigenaren ˜mrd    Huurders ˜mrd
Bezittingen                                   2.519,3             2.392,7     95%               126,5     5%
Eigen woning                                1.441.4             1.441,4     100%            - -
Overig bezit                                  1.077,9             951,3     88%               126,5    12%
Schulden                                       850,1            813,0     96%               37,1     4%
Aantal huishoudens (x 1.000)  7.823,9           4.443,4    57%             3.380,5    43%

Tabel 1 - Bezit en schuld van eigenaren en huurders (2019)

Fiscale voordelen                                   Huiseigenaren   Huurders
Hypotheekrenteaftrek                                      2.456,-              -
Geen belasting over koerswinst huis             14.240,-              -
Voordeel lage belasting over huurwaarde       4.899,-              -
Huurtoeslag                                                  -                     1.046,-
Totaal                                                      21.595,-            1.046,-

Tabel 2 - Gemiddelde fiscale voordelen kopen
versus huren per huishouden (2019 in euro’s)
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Help tuinvogels de winter door

Lekker ‘snoepen’
Heeft u in uw tuin ruimte voor een voedertafel? Tuinvogels zijn u
dankbaar als u de tafel ‘dekt’ met een vogelzadenmengsel!
Pindasnoeren (rijg er ook een stukje appel of peer tussendoor!),
een voedersilo of vetbollen doen het ook goed. En wat dacht u van
een speciale houder met pindakaas? Neem wel pindakaas die
geschikt is voor tuinvogels, daar zit minder zout in.
Hang vogelvoer liefst vlakbij een dichte struik, zodat de vogels na
het snoepen snel een beschut plekje vinden. Er zijn ook 
voedersystemen te koop die u aan de buitenzijde van uw raam kunt
vastmaken. Een leuk gezicht, dat gescharrel! O ja, zet elke morgen
ook even een lage schaal water voor de vogels neer. Ze drinken
ervan en badderen erin.

Veilig Nestje
U helpt vogels ook met een nestkastje. Het broedseizoen moet nog
beginnen. Maar als u nu een of meer kastjes ophangt, kunnen kool-
meesjes, pimpelmeesjes en andere tuinvogels er vast aan wennen.
Ze schuilen erin of slapen er tijdens koude nachten. Nestkastjes zijn
voor elke vogelsoort op maat gemaakt. Kijk dus goed welke vogels
u tuin bezoeken en kies de goede maat.

Besjes in de tuin? Doen!
Tussen november en maart is het een geschikte tijd om bomen 
en struiken te planten. U doet vogels vooral een plezier met 
besdragende planten als de meidoorn en de krentenboom. 
Kies in ieder geval voor inheemse plantensoorten. Die
groeien hier het beste.

Knutseltip: maak zelf een tuinvogeltaart
U kunt heel makkelijk zelf een tuinvogeltaart maken. Een leuk
klusje om samen met de kinderen, kleinkinderen of buurkinde-
ren te doen. Zo’n taart staat feestelijk op de tuintafel en het is
smullen voor de vogels!

Ingrediënten tuinvogeltaart
• een nieuw blok ongezouten frituurvet
• een zadenmengsel voor vogels
• een taart- of puddingvorm of kleine vormpjes

Gebruik één deel frituurvet op één deel
zadenmengsel. Laat het vet smelten in
een pan en wacht tot het warm is (niet
heet). Doe de zaden erbij en blijf roeren. 
Giet de warme brij in een vorm en laat

het afkoelen. Laat de taart niet goed
los? Verwarm de vorm dan aan de

buitenkant met warm water.
Versier de taart met bijvoor-

beeld stukjes fruit, zaadjes
en pinda’s.

In de winter is de tuin in de rust. Een mooi moment om stil te staan bij al het
moois van dit seizoen. Een frisse winterdag, een laaghangend zonnetje, rijp op de
struiken; dat is genieten! De tuinvogels hebben juist nu wel wat extra’s nodig. 
Help ze de winter door!

Hete Bliksem
Hete Bliksem is een Achterhoeks gerecht dat vroeger vaak
opgediend werd als warme maaltijd. Het gerecht is enigszins
in vergetelheid geraakt. Om de ‘Hete Bliksem’ compleet te
maken werd er meestal een goed stuk vlees bij geserveerd.
En in het verleden ook gebakken bloedworst of balkenbrij.

Benodigde ingrediënten
• 2 pakjes magere spekdobbelsteentjes
• 1,5 kilo aardappelen
• Mix van een kilo zure met enkele zoete 

appels
• Circa vier ons peren
• Zout, peper en nootmuskaat 

Bereidingswijze
De aardappelen schillen en in blokjes snijden. De appels en de
peren van de schil ontdoen, halveren, pitten plus het klokhuis
(kroos) verwijderen en ook in blokjes snijden. Hierna de aardappels
met een beetje zout aan de kook brengen. 
Tegelijkertijd op een laag pitje de spekjes uitbakken en als ze 
knapperig zijn de appels en de peren toevoegen. Vervolgens het
geheel ongeveer 20 minuten lekker laten smoren. 
Giet de aardappels af en stamp ze fijn.
Voeg hierna het mengsel van spek, appel en peer toe aan de
gestampte aardappelen. Breng het geheel op smaak met een 
weinig nootmuskaat en wat peper.

In andere reguliere stamppotten voegt men vaak nog wat boter
toe. Door het vocht van de appels en de peren hoeft dat niet. Dit
vocht zorgt er voor dat de schotel gedurende lange tijd erg warm
blijft. Hieraan dankt het gerecht de naam ‘Hete Bliksem’. Doe er
een lekker wit wijntje bij of een cava. Dat maakt het helemaal af.

Winters stoofvlees
Dit is echt zo’n gerecht voor de winterse dagen. 
Je moet er wel even de tijd voor nemen.

Benodigde ingrediënten
• 1 kilo runder-stoofvlees (riblap)
• 4 uien
• 4 teentjes knoflook
• Klontje boter of croma
• Bloem
• 1 flesje dubbel trappistenbier
• Potje kalfsfond
• Laurierblaadjes 2 à 3
• Jeneverbessen 7 à 10
• Eetlepeltje thijm
• Basterdsuiker 4 eetlepels

Bereidingswijze
Het vlees in blokjes snijden en er wat zout en peper overheen
strooien. Smelt een klont (bak) boter in de pan en braad het vlees
aan.
Vlees uit de pan halen en opnieuw een klontje boter toevoegen.
Hierna de uien en de knoflook aanbakken. Vervolgens de basterd-
suiker toevoegen en het geheel even laten carameliseren. Vooral
niet laten aanbranden, pas op !!
Het vlees erbij doen en bestrooien met wat bloem. Voeg langzaam
het bier en de fond toe en zorg dat het vlees er net onder staat.
Eventueel aanvullen met een beetje water. Nu de laurierblaadjes
erbij, evenals de jeneverbessen en de thijm. Voor de smaak kunt u
er eventueel nog een kruidnagel bijdoen.
Laat het geheel minimaal nog 2 uur doorsudderen en u heeft een
pannetje stoofvlees waar men u tegen zal zeggen. Heerlijk met een
aardappeltje en rode kool of spruitjes. Eet smakelijk.

Bron: 
Vogelbescherming 
Nederland

Winterse recepten
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kunt. Uiteraard kunt u ook een afspraak
maken met ons spreekuurteam, te bereiken
via telefoonnummer (0315) 641123 (met
uitzondering van de schoolvakanties) of via
ons mailadres. In overleg is het mogelijk
om voor een andere locatie te kiezen. 
Ook kunt u uw vraag stellen via ons e-mail-
adres: info@wijwonen.com
Meer informatie op www.wijwonen.com

bedraagt 5,45 euro per jaar. Het eerste jaar
van uw lidmaatschap is GRATIS!

Voor vragen of klachten kunt U ons mailen
of bellen en is er een inloopspreekuur. U
hoeft daar geen afspraak voor te maken
maar u kunt gewoon binnenlopen.  Op onze
website: www.wijwonen.com vindt u de
meest actuele data. 
Het inloopspreekuur is in ons kantoor in
Ondernemersfabriek ‘Het Beltmancomplex’
aan het Emailleplein 34 (2e verdieping, er is
een lift aanwezig). Er zijn dan 2 bestuurs-
leden aanwezig waar u mee in gesprek

Vergeet s.v.p. niet uw handtekening te zetten.  
Ons Incassant ID nummer is: 12ZZZ401256220000
Svp uitknippen en in envelop GRATIS zenden naar
WijWonen Antwoordnummer 4024 - 7070 AX  Ulft

Achternaam huurder o M  o V

o Huurder  o Partner (indien gehuwd of samenwonend s.v.p. zowel huurder als partner aankruisen)

Voorletters Geboortedatum Geboortedatum partner

Adres Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon E-mail

Bankrelatie IBAN Rekeningnummer  

Ingangsdatum lidmaatschap Categorie   o Huren  o Kopen  o Huurkoop

Datum  

Hierbij meld ik mij aan als lid van huurdersvereniging WijWonen. Het eerste jaar is mijn 
lidmaatschap gratis. Ik machtig de huurdersvereniging om de contributie automatisch te incasseren 
van mijn bankrekening. Tevens geef ik de huurdersvereniging toestemming om mijn adresgegevens van Wonion,
Vitalis of een andere verhuurder te mogen ontvangen, ook bij verhuizing.

Handtekening

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap WijWonen

Als u lid wilt worden van 
huurdersvereniging WijWonen
vragen wij u onderstaand 
formulier volledig ingevuld en
ondertekend uit te knippen en
te retourneren in een envelop.
Verzenden is gratis! Dat geldt
ook voor uw eerste jaar 
lidmaatschap!

N L

GRATIS

Colofon
De Huurderskrant is een uitgave van huurders-
vereniging WijWonen
Teksten
Ton Menke, Sylvia van Londen, Jan ten Asbroek
Vormgeving en tekstredactie  
Günter Giesen BNO (Eastern Fantasy)
Fotografie
Archief Wij Wonen
Bezoekadres - DRU Industriepark
Emailleplein 34 - 7071 AZ ULFT
Post- en e-mailadres secretariaat
Colibriestraat 43 - 7071 HM Ulft
sylvia@wijwonen.com - info@wijwonen.com
Huurderslijn
Marijke Gries (0315) 32 65 58 
Sylvia van Londen (0315) 68 38 34
Website en social media
www.wijwonen.comHet lidmaatschap geldt voor onbepaalde

tijd en eindigt bij opzegging van het lid-
maatschap en bij verhuizing buiten de
gemeente Oude IJsselstreek. De contributie


