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Zonnepanelen, iets voor u?
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Mascha Besters en Martin Fris over nul-op-de-meter
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Een papieren bewonersblad
In gesprek met onze huurders hoorden we het regelmatig. Wat jammer dat de papieren versie van het
bewonersblad is verdwenen. Vooral oudere huurders gaven aan het blad niet digitaal te kunnen lezen.
Reden voor Reggewoon om opnieuw te kiezen voor een vertrouwde papieren versie van Mijn Thuis.
Natuurlijk gedrukt op FSC gecertificeerd papier (ter bescherming van onze wereldwijze bossen)
en voorzien van een ecolabel.
U ontvangt voortaan het blad weer twee keer per jaar thuis op de mat. Natuurlijk horen we graag wat
u ervan vindt. Heeft u ideeën voor een rubriek of wilt u zelf ets vertellen? Laat het ons weten door een
e-mail te sturen naar info@reggewoon.nl.

2

23

COLUMN

Spreken we elkaar binnenkort
aan de keukentafel?
Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken oud. Een jaar waarin we als Reggewoon opnieuw veel
energie gaan steken in duurzaamheid. Reden ook dat dit onderwerp centraal staat in dit nummer.
We zetten ons met hart en ziel in voor een duurzame wereld. Om die reden keken we eind vorig jaar
samen met een aantal huurders, medewerkers en diverse samenwerkingspartners naar de
documentairefilm van voormalig vice-president Al Gore ‘An Inconvenient Truth’, vrij vertaald:
‘de ongemakkelijke waarheid’ over de opwarming van de aarde. Goed om met elkaar de waarheid
onder ogen te zien. En in het groot en klein stappen te zetten voor de toekomst van een leefbare
wereld.

Gedrag helpt bij besparing

Signalen

We timmeren aan de weg om woningen te
verduurzamen en zorgvuldig om te gaan met
materialen. Verbeteren van woningen brengt ook
nog eens de energielasten omlaag. En dit is goed
voor de portemonnee. De techniek helpt daarin een
handje. Bewustwording (verwarming graadje lager,
tussendeuren sluiten) oftewel gedrag speelt daarin
ook een rol. Graag maken wij u daarvan bewust.
Daarom op de achterzijde van dit magazine een
energiequiz. De uitslag verraste mij. U ook? Laat
het ons weten en stuur de juiste oplossing naar ons
toe. Met een beetje geluk maakt u ook nog eens
kans op een set LED-lampen.

Bij alle keuzes die we maken, vinden we de
signalen die u geeft belangrijk. Zo kregen we
reacties over ons digitale bewonersblad. Veel
huurders gaven aan een papieren bewonersblad te
missen. Voor ons reden om terug te gaan naar een
papieren versie van Mijn Thuis.

Toetje@reggewoon.nl
Uw mening is onmisbaar om ons werk goed te
kunnen doen. Daarom heb ik onlangs gegeten
bij Hermien van Brussel, een huurder van ons en
voormalig lid van de SHWE. Een mooie manier om
informeel met elkaar in gesprek te gaan. Hermien
zorgde voor de maaltijd, ik voor het zelfgemaakte
toetje. Vindt u dat ook een mooie manier om eens
met mij en/of een collega in gesprek te gaan?
Dan kom ik graag bij u eten (en natuurlijk neem
ik ook dan een zelfgemaakt toetje mee!). Laat het
ons weten. Door te bellen met mijn secretariaat of
een mailtje te sturen naar toetje@reggewoon.nl.
Misschien spreken we elkaar dan binnenkort aan
de keukentafel.

Noaberhulp
2019 staat ook in het teken van samenwerking.
Lag de nadruk eerder op het bouwen en beheren
van woningen met aandacht voor de omgeving.
Nu worden we ook vooral gezien als een
maatschappelijke onderneming. Mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking
(denk bijvoorbeeld aan dementie) wonen langer
thuis. Ook zorgvraagstukken moeten in eigen omgeving worden opgelost. Samen met gemeenten en
diverse (zorg)partijen pakken we die handschoen
graag op. Professionele hulp en ondersteuning
zijn daarin belangrijk. Eigen kracht en noaberhulp
zijn mogelijk nog waardevoller. Reden dat we als
Reggewoon ons vorig jaar hebben ingezet voor
de Beste Buur Bokaal. Mooi dat dit succesvolle
initiatief in 2019 een vervolg krijgt in Almelo, onze
eigen gemeenten en daar buiten. Rijssen, Oldenzaal, Twenterand, Dinkelland en Enschede hebben
ondertussen hun medewerking toegezegd.

Veel leesplezier!
John Olde Olthof, directeur-bestuurder
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Interview Lennart Onwijn, manager wonen

“Mensen huisvesten in een omgeving waar zij zich prettig
voelen, is voor mij ook duurzaam”
De tijd vliegt. Ondertussen werkt manager
wonen Lennart Onwijn alweer ruim een half jaar
bij Reggewoon. Tijd voor een interview.

“Wat ik belangrijk vind in mijn werk is dat we vooral
het gesprek aangaan, luisteren en niet alleen kijken
naar regels.” Hij noemt het ‘huisvesten in kwalitatieve zin’. Lennart geeft een voorbeeld om het te
verduidelijken.

“Vanaf dag één voel ik mij thuis bij Reggewoon”,
steekt Lennart van wal. Hij is onder de indruk van
de prachtige plattelandsgemeenten. “Het woningbezit staat er goed bij. Bovendien zie ik een team
van bevlogen collega’s die zich met hart en ziel
inzet voor onze klanten.”

Het kan gebeuren dat een huurder in een periode
wat krapper bij kas zit en het niet lukt de huur op
tijd te betalen. In zo’n geval vind ik het belangrijk
dat we de huurder niet veroordelen. Juist niet,
maar te kiezen voor een open houding.
Te achterhalen waarom er een achterstand is om
vervolgens samen aan een oplossing te werken.
Naar mijn overtuiging wil geen enkele huurder een
huurachterstand hebben. Dus er is altijd wel een
oorzaak. Hiervoor moeten wij ons samen met onze
samenwerkingspartners verantwoordelijk voor
voelen om vervolgens te kijken naar wat
mogelijk is.”

Even wennen
In de afgelopen acht jaren werkte Lennart in
verschillende functies bij woningcorporatie Domijn
in Enschede. “De corporatiewereld voelt dan ook
als een warme jas, maar een managementfunctie
was wel even wennen”, vertrouwt hij toe. “In mijn
voorgaande functies had ik rechtstreeks contact
met klanten, dat is nu minder. Door het klantcontact
kon ik gevoelsmatig direct het verschil maken.”

Samen

‘Plezierig ergens wonen’

Samen is voor Lennart essentieel. “Samen met
de huurder, met samenwerkingspartners zoals
gemeenten, en maatschappelijk werk en ook met
collega’s onderling. Om het voorgaande voorbeeld
nog maar eens aan te halen. Zo is niet alleen de
incassomedewerker verantwoordelijk om achterstanden te incasseren. Dat begint al veel eerder, op
het moment dat je iemand een woning gaat
verhuren. Samen komt ook tot uiting in de proef die
we nu doen met de Voorzieningenwijzer in de
gemeente Hellendoorn en de uitreiking van de
Beste Buur Bokaal (red. pagina 6 en 7).”

“Af en toe wel met de kraan open”, voegt hij daar
direct aan toe, “want ik had niet de positie om
veranderingen in de manier van werken aan te
brengen. Nu ben ik veel meer bezig om de processen op de juiste wijze in te richten. Ik zorg ervoor
dat ik de medewerkers die in contact staan met de
klant faciliteer en ruimte biedt om het werk goed te
kunnen doen. Hierdoor zie je minder snel resultaten. Wel kun je duurzaam het verschil maken en dat
geeft mij nu de voldoening.” Hij denkt even na hoe
hij dat simpel kan uitleggen. “Bij duurzaam denken
veel mensen al gauw aan een energiezuinig huis
en zonnepanelen. Ik vind juist dat het menselijk aspect ‘plezierig ergens wonen’ ook meeweegt als het
gaat om duurzaamheid”. Ter verduidelijking vertelt
hij: “Kijk, je kunt in een heel duurzaam huis wonen
en er toch niet gelukkig zijn. Mensen
huisvesten in een omgeving waar zij zich prettig
voelen, is voor mij ook duurzaam.”

Het gesprek aangaan
Reggewoon wil benaderbaar zijn voor klanten en
oog hebben voor hun persoonlijke situatie. “Dat
past bij mij”, vertelt de nieuwe manager wonen
enthousiast.
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Besparen met de VoorzieningenWijzer
We willen wonen graag betaalbaar houden. Daarom zijn Reggewoon en de gemeente Hellendoorn een
proef gestart met de VoorzieningenWijzer.
Een organisatie die huurders inzicht geeft in rechten op toeslagen en mogelijke besparingen op
verzekeringen, energie en minima regelingen.
De bespaarexpert komt op afspraak bij mensen thuis en bekijkt waarop kan worden bespaard. Bijvoorbeeld
door beter gebruik te maken van regelingen, belastingen en toeslagen. Of over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering of energieleverancier. Op basis van eerdere resultaten kan dat in sommige gevallen
een besparing van wel 650 euro op jaarbasis opleveren.
Op dit moment zijn zo’n 600 huishoudens, waaronder een groot aantal huurders, geselecteerd om mee te
doen aan de proef in de gemeente Hellendoorn. In de loop van dit jaar starten we een soortgelijke proef in
de gemeente Wierden.

Hoe werkt het?
Bij u thuis nemen we
de papieren door

Energieleverancier

Wij laten zien waar u
recht op heeft en hoe
u kunt besparen

Aangifte inkomstenbelasting
Minimaregelingen
Toeslagen
Zorgverzekering

We helpen u
met aanvragen

Aangevraagd!

Vragen of belangstelling?
Heeft u op dit moment nog geen uitnodiging ontvangen, maar hiervoor wel belangstelling?
Neemt u dan vrijblijvend contact op met Roelie Reimink van Reggewoon via (0548) 631 619
of per e-mail rreimink@reggewoon.nl.
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Hein Hendriks Boers

Winnaar Beste Buur Bokaal gemeente Hellendoorn
Ze besloot hem te nomineren toen ze zag dat hij
twee tuinstoelen naar de bushalte bracht, waar
twee ouderen aan het wachten waren op de bus.
Hein kan zich dat moment nog herinneren. “Het
was die dag ontzettend warm en die mensen
stonden daar al een tijdje. Die dag was het
schapenmarkt in Hellendoorn. Op zo’n moment
breng ik wat tuinstoelen.”

‘Ik kan geen nee zeggen’
Met 55 jaar ging Hein met vroegpensioen. “Dat kon
in die tijd nog. Maar stilzitten heb ik nooit gedaan.
Ik vind het fijn om bezig te zijn en ik kan ook geen
nee zeggen”, vertelt hij enthousiast. Elke dag staat
er wel iets op het programma. “Dat kan van alles
zijn. Samen met andere vrijwilligers verzorgen we
wekelijks het onderhoud op de begraafplaats.
Regelmatig ga ik mee met ouderen voor een ritje
naar het ziekenhuis en doe ik verschillende tuintjes
voor ouderen die dat zware werk zelf niet meer
kunnen. Ook waren we jarenlang contactpersoon
van een drietal mensen in de buurt die met hulp
van een alarmknop onze hulp konden inroepen.
Zeker handig als de kinderen in het westen
wonen. Ach, het is altijd mooi dat je een ander kunt
helpen”, vertelt Hein als we met hem terugblikken
op de uitreiking. De bokaal heeft een mooi plekje in
de woonkamer gekregen. De aandacht erom heen
hoeft van Hein niet zo nodig. “Ik sta niet graag op
de voorgrond. Al vond ik de uitreiking erg
geslaagd. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht
dat ik zou winnen.”

Helpende hand voor winnaars Beste
Buur Bokaal vanzelfsprekend
Wellicht heeft u er vorig jaar over gehoord of
gelezen. Op Burendag (22 september) vond
voor het eerst de uitreiking van Beste Buur
Bokaal plaats. Hein Hendriks Boers uit
Hellendoorn en Ingrid Bremmer uit Wierden
wonnen de Beste Buur Bokaal. Naast een
bokaal en een dinercheque krijgen zij dit
voorjaar een persoonlijk bankje, een plek om
‘noaberschap’ en ontmoeting te stimuleren.
Zo’n drie maanden later blikken we met hen
terug op de dag.

Veel reacties

Namens de gemeente Hellendoorn mocht
burgemeester Raven aan Hein Hendriks Boers de
bokaal overhandigen. De Hellendoorner zet zich
in voor meerdere buurtbewoners. Samen met zijn
vrouw bezoekt hij zieke buren en verzorgt hij evengoed dieren en planten van buren die met vakantie
zijn. Ook voor het recht leggen van trottoirtegels en
het ruimen van sneeuw, draait Hein zijn hand niet
om. Zijn buurvrouw, die Hein nomineerde, vindt
hem een meer dan terechte winnaar.

Hein en z’n vrouw hadden bewust de kinderen niet
verteld over de nominatie. “Naderhand hebben we
dat gedaan. Al vrij snel ging het daarna ook rond op
Facebook.” “Na afloop van de uitreiking hebben we
ontzettend veel reacties gehad”, vertelt zijn vrouw.
“We hebben zelfs kaartjes ontvangen.” “Mensen
zeggen dan, je hebt het verdiend”, Hein lacht en
voegt er nuchter aan toe: “Ze zeggen ook niet gauw
dat je het niet hebt verdiend.”
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IN DE ‘SPOTLIGHTS’

Ingrid Bremmer

Winnaar Beste Buur Bokaal gemeente Wierden

Voor Ingrid een vanzelfsprekendheid. “Het mooie
is je krijgt er zoveel voor terug. En dan bedoel ik
geen bokaal of bankje”, vertelt ze enthousiast. Zelf
was ze verrast dat ze winnaar was van de Beste
Buur Bokaal. “Daar had ik totaal niet op gerekend.
Het thuisfront reageerde nuchter. Al denk ik dat mijn
man inwendig wel trots op mij was”, lacht Ingrid.
En je moeder? “Mijn moeder was apetrots op mij.
De krant waar het nieuws in stond, moest iedereen
zien.”

Hart van goud
In Wierden ging Ingrid Bremmer met de eer ‘Beste
Buur’ strijken. Zij was zelfs door twee buurtbewoners voorgedragen vanwege haar tomeloze inzet.
Volgens hun staat Ingrid altijd klaar en dan maakt
het niet uit in welk opzicht: van ramen wassen tot
het doen van boodschappen of omzien naar zieke
buurtbewoners. “Echt een goede buurvrouw met
een hart van goud”, vertelt één van haar buurvrouwen. Uit handen van wethouder Braamhaar ontving
zij haar prijs. De wethouder sprak zijn waardering
uit naar alle genomineerden: “Laat deze bokaal
een stimulans zijn om door te gaan met dit
vrijwilligerswerk, het omzien naar elkaar. Het zou
bovendien mooi zijn als ook anderen geënthousiasmeerd kunnen worden, zodat jongeren zich
voor ouderen inzetten en vice versa.”

De genomineerden
De winnaars zijn gekozen uit 39 inzendingen
(21 uit Wierden en 18 uit Hellendoorn). De jury
heeft vijf inwoners uit de gemeente Wierden
en vijf inwoners uit de gemeente Hellendoorn
genomineerd voor de Beste Buur Bokaal. Naast
Ingrid Bremmer waren in Wierden ook Marinus
Hobert en Gerrie Holsappel en in Enter Margret
Oplaat en Dini Pruim genomineerd. In Hellendoorn waren er, naast Hein Hendriks Boers,
nominaties voor Mini Marsman uit Haarle en
Ralph Portier, Henk en Jennie Top en Yvonne
Veldkamp uit Nijverdal.

Gewoon doen
“Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal om voor
anderen klaar te staan”, vertelt Ingrid. “Dat zorgen
voor heb ik toch wel van huis uit meegekregen. Mijn
moeder is precies zo”, vertelt Ingrid. “Als ik denk
daar gaat het minder en de behoefte is er, dan wil ik
hulp bieden.”
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Van de werkgroep duurzaamheid
Duurzaamheid begint bij onszelf. Om die reden heeft Reggewoon dit voorjaar een werkgroep
Duurzaamheid opgericht. Samen gaan ze de duurzaamheidsopgave van Reggewoon
oppakken en een plek geven in onze organisatie.

Verder willen we, als dat wenselijk en mogelijk is,
zoveel mogelijk communicatie met onze huurders
en woningzoekenden digitaliseren. We bekijken
verder welke duurzame maatregelen we als Reggewoon kunnen nemen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw
en onderhoud. En we denken na welke duurzame
ideeën uitvoerbaar zijn voor u, voor huurders in
samenwerking met Reggewoon, of voor
Reggewoon.

Duidelijke communicatie
Richting huurders en woningzoekenden vinden we
goede en duidelijke communicatie erg belangrijk.
Daarom staat dit bewonersmagazine in het teken
van ‘duurzaamheid’. We hopen dat dit u
enthousiast maakt. Ook denken we na, graag
samen met u, over nieuwe manieren om duurzamer
leven.

’t Natuurlijk Huus en de Groene Weuste
Vorig jaar vond de officiële aftrap plaats van de
werkgroep met een rondleiding bij ’t Natuurlijk
Huus in Raalte en zonnepark De Groene Weuste in
Wierden om inspiratie op te doen. Mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Benieuwd?
Neemt u eens een kijkje op www.hetnatuurhuus.nl
en www.weustestroom.nl.

Grote veranderingen beginnen klein
Samen met een grote groep huurders, relaties en
collega’s hebben we ook gekeken naar de film ‘An
Inconvenient Truth’. Na afloop van de film wordt
zichtbaar dat we gezamenlijk en wereldwijd een
belangrijke taak hebben om klimaatveranderingen
een halt toe te roepen. Dat kan je als mens blokkeren. Want wat kun je in je eentje betekenen?
Toch beginnen grote veranderingen klein, in
mensen zoals jij en ik. Als wij samen anders en op
een meer duurzame manier gaan leven, dan gaat
er iets veranderen. Als een miljoen mensen dat
doen, dan gaan veranderingen sneller.

Goede voorbeeld
Tijdens een personeelsbijeenkomst hebben wij als
collega’s nagedacht over wat wij als organisatie
kunnen betekenen als het gaat om duurzaamheid.
Met als resultaat dat we bijvoorbeeld in één van
onze kantoren alle bestaande lampen die aan
vervanging toe waren, hebben vervangen voor
LED-verlichting. We komen tot de conclusie dat we
als Reggewoon-medewerkers in ieder geval het
goede voorbeeld willen geven. Zoals lampen en de
computer uitdoen als je een ruimte verlaat.
Natuurlijk stimuleren we om minder te printen.

Wat doet u om duurzamer te leven?
Laat het ons weten via info@reggewoon.nl.
Goede tips zijn altijd welkom.
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Film ‘An Inconvenient Truth’ maakt ons
bewust van het klimaatprobleem
Reggewoon zet zich in voor een duurzame wereld. Om die reden keken we op 28 november samen
met onze relaties, huurdersorganisaties en bewonerscommissies naar de documentairefilm ‘An
Inconvenient Truth’. In deze film ontrafelt voormalig vice-president Al Gore op een bevlogen manier
de mythen en misvattingen over de opwarming van de aarde. De film laat ook zien wat wij hieraan
kunnen doen.
De film maakt ons opnieuw bewust van het klimaatprobleem. Ons uitgangspunt is dan ook: samen verder!
Reggewoon legt de focus op de kwaliteit van het wonen. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol.
Niet vanwege convenanten of een akkoord. Integendeel, we zijn vanuit onze tenen gemotiveerd om een
bijdrage te leveren voor de toekomst van een leefbare wereld.
Na aﬂoop gingen we in gesprek met enkele bezoekers. Hieronder hun reacties.

Riëtte Rutenfrans samen met Willy ten Berge,
bestuursleden SHWE
Riëtte Rutenfrans: “Wat een indrukwekkende ﬁlm
die het klimaatprobleem van alle kanten belicht.”
Willy ten Berge knikt instemmend: “Ik wil bij wijze
van spreken morgen zonnepanelen. Eerder dacht
ik goed voor mijn portemonnee. Nu heeft het voor
mij zeker ook een andere, veel belangrijke, reden.
We hebben kleinkinderen en we willen ons graag
inzetten voor de volgende generatie. Het is goed
om met de neus op de feiten te worden gedrukt.”

Cor Kolthof, voorzitter van de Sterrenwacht
“Wie na het zien van deze ﬁlm zich nog niet bewust
is van het klimaatprobleem, zal dat ook nooit meer
worden vrees ik. De ﬁlm geeft veel feitelijke
informatie en is mede daardoor heel overtuigend
dat we echt een groot probleem hebben. Maar het
eind is hoopvol. Er is perspectief en we kunnen
samen aan oplossingen werken.”

Gerrit Eeftink en John Oostendorp,
bewonerscommissie Azaleahof in Nijverdal
“Indrukwekkend!”, vinden Gerrit Eeftink en John
Oostendorp. John: “We hadden het er samen over.
Al is de helft er van waar, dan is het nog verontrustend. Maar krijg je het allemaal voor elkaar,
kijkend naar de macht van de meest vervuilende
sector, de industrie?” Gerrit: “Alle beetjes helpen.
We gebruiken met elkaar onnodig veel plastic. Daar
moeten we veel zorgvuldiger mee omgaan. Ik denk
aan de tijd dat de melkboer nog bij huis kwam en je
melk in een pannetje haalde. Dat was beter dan al
het verpakkingsmateriaal nu.”
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KORT NIEUWS
Reggewoon doet vrijwilligersklussen bij Aveleijn
en JP van den Bent

Nieuwe wijkbeheerder

Reggewoon staat midden in de samenleving. We
voelen ons verantwoordelijk en dragen graag ons
steentje bij aan een leefbare samenleving. Daarom
organiseren we dit jaar voor het eerst een
ReggewoonDoet. Het idee is natuurlijk afkomstig van
de vrijwilligersactie NLDoet, jaarlijks georganiseerd
door het Oranjefonds. Dit jaar zetten wij ons op andere
tijdstippen in en daarom noemen we het simpelweg
ReggewoonDoet.

Op 1 december is Michel Zink gestart als wijkbeheerder in Nijverdal.
De wijkbeheerder is vaak het eerste aanspreekpunt
in de buurt voor u. Hij zet zich in voor een schoon,
veilig en prettige woonomgeving. Heeft u een
vraag aan Michel of een idee voor een prettiger
leefklimaat? Neem dan gerust contact op.
Hij is mobiel bereikbaar via (06) 40 74 14 12 of
per e-mail: mzink@reggewoon.nl.

Medewerkers van Reggewoon hebben op woensdag
31 oktober, samen met bewoners en personeel van Stichting
Aveleijn, de tuin van woonlocatie ‘Kruidenlaan’ in Nijverdal
winterklaar gemaakt.

Op donderdag 1 november stak een aantal medewerkers

Breng grofvuil naar het Afvalbrengpunt
Regelmatig komen we bij afvalcontainers
gelegen bij appartementen grofvuil tegen, zoals
(tuin)stoelen, kasten, matrassen et cetera. Dat is
niet de bedoeling. Deze containers zijn uitsluitend
bedoeld voor normaal huishoudelijk afval en niet
voor grofvuil. Wordt illegaal grofvuil buiten
containers ‘gedumpt’, dan laten wij deze spullen
verwijderen. Het spreekt voor zich dat u daarvan
de rekening gepresenteerd krijgt.

de handen uit de mouwen bij een locatie van stichting
JP van den Bent in Wierden voor opruimwerkzaamheden
en tuinonderhoud.

“Het initiatief zet noaberschap weer op de kaart.
Het omzien naar elkaar is in deze tijd juist hard nodig.
Bovendien is het een manier om één van onze
doelgroepen beter te leren kennen”, aldus
directeur-bestuurder John Olde Olthof. Alle reden
voor Reggewoon om dit initiatief ook in het nieuwe
jaar een vervolg te geven.
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KORT NIEUWS
HPF en SHWE nemen afscheid van bestuurslid
Eind vorig jaar namen twee leden afscheid als
bestuurslid.

Maakt u maandelijks zelf de huur over?
Vermeld duidelijk voor welk adres de huurbetaling bestemd is!
In verband met de privacywet krijgen we vanaf januari 2019 minder gegevens van de bank. Daardoor
is het soms moeilijk om te zien voor welk huurcontract de betaling bedoeld is. Maakt u maandelijks
zelf de huur over? Vermeld dan duidelijk voor welk
adres de huurbetaling bestemd is. Of vermeld uw
klantnummer bij de betaling.

Anneke Kraa – van Houtem stopt na vier jaar bij het
Huurdersplatform.

Ener
gie
quiz

Hermien van Brussel stopt na drie jaar bij de SHWE.

Hoe energiebewust bent u?

Beide leden hebben zich met veel enthousiasme en
passie ingezet voor de belangen van de huurders.
Dit is ook door Reggewoon zeer gewaardeerd.

Maak de energiequiz op de achterzijde van dit
bewonersmagazine en maak kans op een set
LED-lampen.

Zowel het Huurdersplatform als de SHWE zijn nog
op zoek naar nieuwe leden om hun huurdersorganisatie te versterken. Belangstelling? Neem gerust
vrijblijvend contact met één van de leden op. Ze
informeren u graag!
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Zonnepanelen,
iets voor u?

De beoordeling van het dak gebeurt vanaf de
buitenzijde van de woning. Daarna krijgt u van
Geas Energiewacht bericht of uw dak geschikt is
voor zonnepanelen. In dat geval krijgt u ook een
persoonlijk voorstel. Zo weet u wat de kosten én de
verwachte opbrengsten zijn. Daarna beslist u zelf of
u gebruik maakt van het aanbod.

Huurders kunnen vanaf nu profiteren van
zonnepanelen. Op deze manier wil Reggewoon
een bijdrage leveren aan een beter milieu én
huurders laten wonen tegen zo laag mogelijke
woonlasten.

Hoe werkt het?
In samenwerking met Geas Energiewacht biedt
Reggewoon zonnepanelen aan. Benieuwd of
zonnepanelen ook op uw woning kunnen? Laat
vrijblijvend uw belangstelling weten en stuur een
e-mail naar info@reggewoon.nl.
(telefonisch aanmelden kan ook).

Wat levert het op?
Hoeveel zonnepanelen opleveren, hangt onder
andere af van het aantal zonnepanelen, de ligging
en de hoeveelheid zon op uw dak. Als u besluit om
gebruik te maken van dit aanbod, dan plaatsen wij
maximaal 12 zonnepanelen op uw dak. Dit is
afhankelijk van de beschikbare ruimte op uw dak.

U krijgt van Reggewoon altijd een bevestiging dat
wij uw aanmelding ontvangen hebben. Elk
kwartaal geven we alle aanmeldingen door aan
Geas Energiewacht. Zij beoordelen vervolgens
meerdere daken tegelijkertijd. Het kan daarom
enige tijd duren, voordat u vervolgens een reactie
krijgt op uw aanvraag.

Per zonnepaneel brengen wij per maand € 1,60
(als servicekosten) in rekening. De gemiddelde
opbrengst per zonnepaneel bedraagt ongeveer
€ 4,--. Per paneel kunt u dus tot wel € 2,40 per
maand besparen.
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Bespaar al snel
25 euro per maand!

Afhankelijk van uw stroomverbruik betekent
dit bij 10 panelen al snel een besparing van
zo’n € 300,00 euro per jaar.

We vinden het in ieder geval plezierig om van u
te horen dat u belangstelling heeft. Op die manier
krijgen we een goed overzicht van de aanvragen
en wensen per appartementencomplex.

Is elke woning geschikt?
Helaas is niet elke woning geschikt. Hoge bomen
kunnen bijvoorbeeld veel zon wegnemen.
Daarnaast is de ligging ook bepalend. Op
www.zonatlas.nl ziet u of uw woning geschikt is
voor zonnepanelen. Daarnaast moet het dak van
uw woning geschikt zijn om zonnepanelen op aan
te brengen. Wanneer dit niet zo is, dan kan
Reggewoon besluiten geen zonnepanelen te
plaatsen.

Loopt het storm met aanmeldingen?
Dan gaan we over tot loting.
Reggewoon stelt jaarlijks een flink budget
beschikbaar voor zonnepanelen. Loopt het storm
met de aanmeldingen en is het budget (bijna) op?
Dan is het mogelijk dat we overgaan tot loting en
nieuwe inschrijvingen tijdelijk stopzetten.

Woont u in een appartement?
Ook dan kunt u zich aanmelden. Het is mogelijk
dat we zonnepanelen niet direct op uw dak laten
aanleggen, maar dat het handiger is om dit per
appartementencomplex uit te voeren. Reggewoon
en Geas Energiewacht overleggen in dat geval over
de mogelijkheden. U krijgt daar ook bericht over.

Als u zich nu aanmeldt, krijgt u medio april bericht
van Geas Energiewacht over de mogelijkheden
voor zonnepanelen op uw woning.

13

We steken graag onze handen uit de
mouwen. Dat betekent dat we ook
steeds kansen benutten om woningen te ontwikkelen of duurzamer te
maken. In MijnThuis houden we u op
de hoogte van onze plannen en de
vorderingen.

Voor welke projecten zet Reggewoon zich in?
In uitvoering

Energiezuinig groot onderhoud 21 woningen
Europaring, Wierden
Dit zijn de plannen:
Aan de Europaring in Wierden verduurzamen we
21 woningen. De onderhoudsmaatregelen zorgen
er straks voor dat de woningen zeer energiezuinig
zijn. 7 woningen verbouwen we zelfs naar
nul-op-de-meter (NOM). Wat betekent dat, bij een
normaal leefpatroon, we op jaarbasis gemiddeld
evenveel energie gebruiken als de aangebrachte
zonnepanelen opwekken. Op alle woningen komen
zonnepanelen en vindt isolatie plaats van vloeren,
muren en daken. De woningen worden gasloos en
voorzien van een energiezuinige warmtepomp.
Zo ver zijn we nu:
Het project is in volle gang. In januari zijn de eerste
12 woningen, waaronder de NOM woningen,
opgeleverd. Aannemersbedrijf Ter Steege is op dit
moment volop bezig met de overige 9 zeer
energiezuinige woningen.
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Nieuwbouw 24 woningen Karel Doormanweg
Dit zijn de plannen:
Aan de Karel Doormanweg realiseert Dura
Vermeer in opdracht van Reggewoon acht blokjes
van drie levensloopgeschikte woningen.
De woningen hebben op de begane grond een
slaapkamer en een badkamer. Vier woningen
hebben een extra, derde, slaapkamer op de
begane grond. Op de bovenverdieping is eveneens
een slaapkamer. Voor Reggewoon zijn dit de eerste
nieuwbouwwoningen die nul-op-de-meter (NOM)
worden gemaakt. Dit betekent dat bij een
gemiddeld huishoudelijk gebruik de energiemeter
aan het einde van het jaar op nul staat.

Zo ver zijn we nu:
Op 6 november bereikten de woningen het
hoogste punt. Tegelijkertijd ontvingen we het
certificaat NOM keur voor dit project, een
garantie dat de woningen voldoen aan de
vastgestelde norm. Vlak voor de feestdagen was
nagenoeg het metselwerk gereed en waren de
dakpannen gelegd. Dura Vermeer is ondertussen
gestart met de afwerking van de woningen, denk
aan plaatsing van de binnenwanden, het tegelwerk,
de stukadoors- en schilderwerkzaamheden. Als
alles meezit, ontvangen de bewoners in het
voorjaar de sleutel. In januari hebben de bewoners
alvast een kijkje kunnen nemen om hun woning
voor het eerst van binnen te bewonderen.

Onderhoudswerkzaamheden diverse
woningen gemeente Hellendoorn
Dit zijn de plannen:
Volgend jaar (2020) voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan 37 seniorenwoningen in
de gemeente Hellendoorn. De werkzaamheden
bestaan met name uit isolerende maatregelen.
Als het nodig is, worden ook badkamers en
keukens in woningen vernieuwd. Deze woningen
liggen verspreid in Daarle, Daarlerveen, Hulsen en
Hellendoorn.
Zo ver zijn we nu:
Eind vorig jaar zijn de onderhoudswerkzaamheden
aan 34 woningen in De Brake en Groot Lochter in
Nijverdal afgerond.
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In voorbereiding
Nieuwbouwplannen Spoortheater, Nijverdal
Onderhoudswerkzaamheden Het Helmerink,
Nijverdal

In de afgelopen periode hebben we de nieuwbouwplannen op de voormalige locatie van het
Spoortheater aan de Parallelweg en Schoolstraat
verder uitgewerkt. In gesprek met Stichting JP van
den Bent en de RIBW geeft Reggewoon invulling
aan de plannen. Vorig jaar zomer zijn de voorlopige
plannen aan de omwonenden gepresenteerd. Op
basis daarvan zijn er enkele veranderingen
doorgevoerd. Op dit moment is het de bedoeling
dat Reggewoon een appartementencomplex met
11 huurappartementen gaat bouwen. De twee
andere appartementencomplexen zijn bestemd
voor cliënten van JP van den Bent (16 appartementen) en de RIBW (26 appartementen). In het
ontwerp zal straks de karakteristieke gevel van het
Spoortheater te herkennen zijn. Dit jaar vindt de
voorbereiding van dit project plaats.
De daadwerkelijke bouw zal in 2020 starten.

Na de zomervakantie van 2019 starten we met
groot onderhoud in het appartementencomplex
Het Helmerink. Globaal kunnen we alvast
aangeven dat Het Helmerink een nieuwe
uitstraling krijgt. U kunt dan denken aan een
vernieuwing van gevels en daken. Ook worden de
technische installaties, de algemene ruimtes en de
entree vernieuwd. In de appartementen vindt
eveneens onderhoud plaats. Zo krijgen bewoners
een nieuwe keuken en vernieuwen we de
badkamer.

Vervangende nieuwbouw Kruissteenweg en
Eerste Esweg, Wierden
We hebben na uitgebreid onderzoek begin vorig
jaar moeten besluiten dat de staat van de
huurwoningen aan de Kruissteenweg en de Eerste
Esweg dusdanig is dat ze plaats moeten maken
voor vervangende nieuwbouw. Begin vorig jaar zijn
bewoners daar voor het eerst over geïnformeerd.
Over de exacte nieuwbouwplannen is nog niets
bekend. Dat wil Reggewoon graag doen in samenspraak met de huidige huurders. Er zijn wel
uitgangspunten voor de nieuwbouw bepaald: de
nieuwbouwwoningen zijn geschikt voor jong en
oud, betaalbaar en zeer energiezuinig. Ook komt
er een mix van verschillende woningtypen. Eind
vorig jaar en begin dit jaar zijn alle huurders in het
plangebied persoonlijk thuis bezocht. In 2020 wordt
gestart met de sloop van de eerste woningen.

Onderhoudswerkzaamheden 8 woningen
Schubertstraat, Nijverdal
In opdracht van Reggewoon gaat Vastbouw Oost
uit Rijssen onderhoud uitvoeren aan 8 woningen
aan de Schubertstraat. De woningen krijgen een
nieuwe uitstraling en worden straks zeer energiezuinig. Alle woningen worden voorzien van
zonnepanelen. Ook vindt isolatie plaats van
vloeren, muren en daken. De woningen worden
gasloos en voorzien van een energiezuinige
warmtepomp. Bewoners krijgen daarnaast een
nieuwe keuken, badkamer (mogelijkheid om deze
te vergroten) en toilet.
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Zelf uw woning aanpassen
U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten
en aanpassen. Dat vinden we belangrijk. Zo wordt
uw huis een thuis. Wij staan veel toe, maar er zijn
natuurlijk wel grenzen. Aandachtspunten voor ons
zijn bijvoorbeeld veiligheid en verhuurbaarheid.
Daarom hebben wij spelregels opgesteld. Deze
vindt u op onze website. Voor sommige aanpassingen heeft u bijvoorbeeld een vergunning nodig.
Ook geven wij aan of een aanpassing mag blijven
zitten bij verhuizing.

Keukens
Om huurwoningen betaalbaar te houden,
ontmoedigen we ook de plaatsing van luxe
keukens. Kiest u vanaf januari 2019 voor de
plaatsing van een luxe keuken, dan moet u bij
verhuizing deze keuken met apparatuur
verwijderen. Zo behouden sociale huurwoningen
een sociale huurprijs en blijven ze beschikbaar voor
huurders die recht hebben op huurtoeslag.

Toestemming

Niet alles mag

Voor de meeste woningaanpassingen vraagt u
toestemming aan. Dat kan door het invullen van het
contactformulier op de website of per e-mail
of brief. Stuur foto’s, tekeningen, productinformatie
e.d. mee. Vervolgens laten wij weten of u de
aanpassing mag aanbrengen. Het kan zijn dat een
opzichter van Reggewoon ter plekke nog even
komt kijken. Mogelijk heeft u zelf ook vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wij geven u volop ruimte om zelf aanpassingen
in uw woning aan te brengen. Wel willen we onze
huurwoningen bereikbaar houden voor een brede
groep huurders. Om onze woningen betaalbaar te
houden, staan wij het volgende niet toe:
• uitbouwen en serres aan woningen;
• dakkapellen;
• stenen bergingen of garages;
• het zelf plaatsen van zonnepanelen.
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EEN BIJZONDER PROJECT UITGELICHT

“Niet iedereen kan op zo’n manier zijn huis
verbouwen, het is echt spectaculair”
Eind vorig jaar is bouwbedrijf Ter Steege gestart met de verduurzaming van 21 woningen aan de
Europaring. De woning van Martin Fris en Mascha Besters is zelfs verbouwd naar nul-op-de-meter.
Samen met hun dochters Xenza en Saraï en hun kleine pup Xavi wonen ze aan de Europaring.
We gaan met het vrolijke stel in gesprek.

Sinds 2013 hebben Mascha en Martin het grote
Breda vanwege werk en familie verruild voor het
pittoreske Wierden. “We stonden een jaar
ingeschreven, toen deze woning op ons pad
kwam”, vertelt Martin. “We waren direct blij met de
woning”, voegt Mascha daaraan toe. De ruimte in
de woning is prettig en de ligging bevalt ook goed,
kindvriendelijk ook. Alleen ’s winters tochtte het
voortdurend. Reden voor ons om begin vorig jaar
serieus op zoek te gaan naar een koopwoning. We
hadden net een woning bekeken, toen tijdens een
informatiebijeenkomst de verbouwingsplannen
bekend werden gemaakt. Een complete verduurzaming van onze woning heeft voor ons de
doorslag gegeven om hier toch te blijven”, vertelt
Mascha.

“Ik verwacht echt niet dat iedereen op zo’n manier
zijn of haar huis kan verbouwen. Het is echt
spectaculair.”

Zin om alles opnieuw in te richten
Tijdens het interview is het nieuwe jaar net
begonnen. De bouwvakkers zijn bezig met de
afwerking. “Vandaag zijn de zonnepanelen
aangesloten. Verder zijn ze bezig met de aftimmering aan de voorkant en de schuur”, vertelt
Martin. Ondertussen zitten Mascha en Martin zelf
ook niet stil. Mascha: “We hebben de zolder al
aangepakt en nu zijn we bezig om de slaapkamers
te vernieuwen. Zo gaan we langzaamaan door het
hele huis. We hebben zin om alles opnieuw in te
richten.” Ze wijst op de hoekbank die ze onlangs
hebben aangeschaft. “Dat is ook direct één van
de favoriete plekken waar we met z’n viertjes veel
zitten”, voegt Martin eraan toe.

Complimenten aan de bouwvakkers
Eenvoudig gezegd heeft de woning aan de
Europaring een nieuwe jas gekregen. Er is onder
meer gekozen voor een dak over het bestaande
dak, zodat het huis niet ‘open’ hoeft. Ook de
muren zijn van buitenaf geïsoleerd. In het huis zijn
alle ramen voorzien van driedubbel glas. Verder is
de woning voorzien van een warmtepomp en maar
liefst 28 zonnepanelen. “De verbouwing was heel
intensief”, benadrukt Mascha. “Ik ben super blij,
maar ook echt vermoeid. Vooraf besef je niet wat
zo’n ingreep inhoudt. Complimenten aan de
bouwvakkers. Daardoor hou je het vol. Ze zijn
enorm attent en behulpzaam.” Martin: “Ze hielden
ons ook goed op de hoogte. Een duidelijke
planning, zodat je weet wat je mag verwachten.”
Beiden zijn onder de indruk van wat er gedaan is
in zo’n korte tijd.

Lentegevoel
Ook koken op gas is vanaf nu verleden tijd. Hoe
bevalt dat? Martin: “Eigenlijk ervaar ik geen
nadelen aan het gasloos koken. Het gaat gewoon
goed. De grootste verandering is toch wel de
temperatuur in de woning die eigenlijk voortdurend
gelijk blijft.” Mascha: “Voorheen deed je rond deze
periode ’s ochtends eerst de verwarming aan en
kroop je nog even in bed totdat het warm was. Dat
hoeft nu niet meer. De warmte is constant en de
beleving is ook anders. Niet via radiatoren, maar
via de lucht. Eigenlijk heb je het hele jaar een lentegevoel vertelde de installateur laatst. Dat ben ik wel
met hem eens.”
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Flinke besparing op de woonlasten
Aan de Europaring in Wierden verduurzamen
we 21 woningen. 7 woningen verbouwen we
zelfs naar nul-op-de-meter. Dat betekent dat bij
een normaal leefpatroon, de bewoners op jaarbasis gemiddeld evenveel energie verbruiken
als de aangebrachte zonnepanelen opwekken.
De huidige bewoners ontvangen geen huurverhoging voor de onderhoudsmaatregelen.
Door de maatregelen krijgen ze zelfs een flinke
besparing op de woonlasten. Dat kan zelfs
oplopen tot honderden euro’s op jaarbasis.
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TIPS

Ventileren bespaart energie!
Raam of ventilatieroosters open en toch energie besparen? Dit ligt niet direct voor de hand.
Toch is het zo. We leggen u uit hoe dat kan en geven u graag vijf tips.
We produceren dagelijks veel vocht, zo’n 10 tot 15 liter. Elke dag weer! Door mensen, huisdieren, planten,
koken, was drogen, en ga zo maar door. Wanneer u niet (genoeg) ventileert, blijft deze vochtige lucht in huis
hangen. Het verwarmen van deze vochtige lucht kost meer energie, dan het verwarmen van frisse lucht.
Daarom is ventileren zo belangrijk.
Ramen met dubbel glas hebben meestal een speciaal ventilatierooster. Zorg dat de roosters altijd open staan.
Vrijwel alle nieuwbouwwoningen zijn daarnaast voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Om goed
(en continu) te ventileren, is het van belang dit systeem nooit uit te zetten.

Daarnaast kunt u letten op de volgende zaken:
1. Ventileer extra als u kookt, doucht of als er veel mensen in huis zijn.
2. Verminder vocht in huis door te koken met de deksel op de pan, de was buiten te drogen
en vloeren na het dweilen direct te drogen.
3. Ventileer ook bij vochtig weer. Buitenlucht is vaak schoner en droger dan de lucht in huis.
4. Ventileer de kruipruimte. Dit voorkomt vocht en schimmel en een onaangename geur in
de woning.
5. Bij oudere woningen is het verstandig regelmatig een raam open te zetten.

frisse lucht erin
vochtige verontreinigde lucht eruit
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Meet en bespaar
Weet u hoeveel stroom uw wasmachine, computer of koelkast gebruikt? In de meeste gevallen zult u
er versteld van staan. Een energiemeter brengt aan het licht of uw apparaten stroomvriendelijk zijn of
stroom ‘vreten’.

Wat doet een energiemeter?
Een energiemeter meet letterlijk hoeveel stroom een apparaat gebruikt. De energiemeter gaat in het stopcontact. De stekker van het apparaat waarvan u het verbruik wilt meten, gaat in de energiemeter en dan wordt
vanzelf het elektriciteitsverbruik zichtbaar. Op het scherm kunt u aflezen hoeveel energie het apparaat op
dat moment gebruikt, hoeveel dat is als het apparaat een lange tijd achter elkaar aanstaat en wat u daarvoor
moet betalen. Staat uw huis vol met energieverslindende apparaten, dan schrikt u waarschijnlijk van het
resultaat. Heeft u alleen apparaten met een zogenaamd energiezuinig A-label, dan bevestigt de meter dat u
goed bezig bent.

Gewoon te koop
Dergelijke energiemeters zijn te koop bij (online) elektronicawinkels, maar er zijn ook energiebedrijven die ze
leveren.
Wilt u een energiemeter aanschaffen? Kies er dan één die het vermogen van het apparaat kan meten (in
watt), die het verbruik over een bepaalde tijdsperiode (kWh) laat zien en die de kosten uitrekent in euro’s.
Misschien komt u wel tot de conclusie dat het (uiteindelijk) voordeliger is om een energiezuinige wasmachine
aan te schaffen en de droger wat minder vaak te gebruiken.

Tip

Schaf samen met uw buren of familie een energiemeter
aan en deel het aankoopbedrag!
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BERICHT VAN DE STICHTING HUURDERSBELANG WIERDEN-ENTER
Op maandagavond 19 november 2018 organiseerde de SHWE een themabijeenkomst rondom duurzaamheid
voor alle huurders. Er is tijd noch moeite gespaard om de huurders te bereiken via mail, weekbladen
De Wiezer en de Driehoek en een aankondiging op het kabelnieuws van regio FM. Al die moeite werd rijkelijk
beloond met de opkomst van circa 75 huurders.
Voorafgaand aan het thema informeerden we de aanwezigen over onze werkzaamheden van het afgelopen
jaar. Ook gaven we alvast een inkijkje in de plannen van de SHWE voor dit jaar. Bent u als lezer hierin ook
geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op, U kunt ons mailen via shwenter@outlook.com of telefonisch bereiken via 06 15 56 24 83. Wij geven u graag inzicht in ons jaarverslag van 2018 en ons werkplan
voor 2019.
Veel huurders waren tijdens de avond geïnteresseerd over de plaatsing van zonnepanelen. Wat kost het?
Betaal ik straks minder energielasten? Wat gebeurt er met de reststroom? Medewerker Jasper van Zanten
was namens Reggewoon aanwezig om de vele vragen van de huurders zo duidelijk mogelijk hierover te
beantwoorden.
Natuurlijk is de aanschaf van zonnepanelen goed voor je portemonnee, want je betaalt minder energielasten. Maar het gaat ook over het milieu. Hoe gaan wij verantwoord om het milieu? Hoe kunnen wij de CO2
uitstoot verminderen? Kern- en kolencentrales leveren energie, maar hoe kun je op andere manieren energie
opwekken? Reggewoon kiest ervoor om bij nieuwbouw gasloze woningen te bouwen en te voorzien van een
energiezuinige warmtepomp met zonnepanelen. Daarnaast worden bestaande woningen zeer energiezuinig
geïsoleerd.
Allemaal mooie ambities, maar wat vindt u als huurder hiervan? Bent u ook van mening dat we samen,
Reggewoon en de huurders, een bijdrage moeten leveren aan het milieu? En zo ja, hoe dan? Om hierop
antwoorden te vinden, is de SHWE van plan om in het komende jaar de contacten met de huurders hiervoor
nog meer aan te halen. U kunt denken aan ontmoetingen, zoals themabijeenkomsten. Ook willen we hiervoor
onze website inzetten en gebruik maken van digitale nieuwsbrieven. We hopen ook in 2019 op een goede
samenwerking met onze achterban. Wij hebben er zin in en hopelijk ook weer samen met u als huurders.
Vriendelijke groet namens het bestuur,
Max Patawala, voorzitter
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BERICHT VAN HET HUURDERSPLATFORM
Wij hebben ook dit jaar over diverse vraagstukken en adviesstukken gesproken met Reggewoon, en vandaar
uit ons advies gegeven. We hebben onder andere gesproken over de basiskwaliteit, zelf aangebrachte voorzieningen, onderhoudsbeleid, zonnepanelen, het sociaal statuut, het activiteiten bod, het urgentie beleid en de
visitatie van Reggewoon.
Tevens hebben we gesproken over de huurverhoging, en dankzij onze inbreng is deze beperkt gebleven.
Verder zijn we betrokken bij de prestatieafspraken die Reggewoon jaarlijks heeft met de Gemeente Hellendoorn. Via mail of brief heeft u kunnen lezen wat de uitkomst is van de onderhandelingen die we hebben
gevoerd over de fusie, namelijk dat het voordeel dat zou ontstaan wat betreft het Hellendoorns deel eenmalig
terug zou vloeien naar de huurders. Dit gebeurt nu doordat u het servicefonds gratis krijgt, voor een bepaalde
periode. Wilt u weten wat het servicefonds inhoudt, kijk dan even op onze website:
www.huurdersplatformhellendoorn.nl.
We hebben tijdens de laatste ledenvergadering afscheid genomen van Anneke Kraa-van Houtum. Zij heeft
vier jaar in het Huurdersplatform gezeten. En dit waren roerige jaren, mede door de invoering van de nieuwe
Woningwet en natuurlijk door de fusie met Stichting Wonen Wierden Enter. Daar hebben we met z’n allen heel
veel tijd ingestopt. Daarom willen wij Anneke ook via deze weg bedanken voor haar inzet en de tijd die zij
heeft gestoken in het Huurdersplatform.
Voor de toekomst willen we u natuurlijk blijven vertegenwoordigen in de vraagstukken en advies stukken van
Reggewoon. Hiervoor willen we ook zorgen dat er een betere samenwerking komt tussen de beide
huurdersorganisaties. Zodat we de vraagstukken zoals het woonlastenonderzoek, de huurverhoging, de
begroting en het leefbaarheidsonderzoek vanuit een gezamenlijke inbreng kunnen oppakken.
Vriendelijke groet namens het bestuur,
Annette Endeman, voorzitter

Vacature
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent
u huurder van Reggewoon en wilt u meepraten en
denken over vraagstukken die te maken hebben met
huren en wonen? Bent u bereid om over verschillende
vraagstukken te overleggen met Reggewoon en de
Gemeente Hellendoorn? Meld u dan aan via
bestuur.huurdersplatform@gmail.com (mail gerust
vrijblijvend voor meer informatie).
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ENERGIEQUIZ

Hoe energiebewust bent u?

Ener
gie
quiz

Hieronder vindt u een opsomming van energiebesparende handelingen.
Kies de juiste volgorde. Met welke handelingen is de meeste winst
(maximaal 190 euro per jaar) te behalen?
Zet de letters in de juiste volgorde. Begin bij de kleinste besparing en
eindig met de grootste besparing.

A)

3 minuten korter douchen

B)

Sluipverbruik

(bijvoorbeeld apparaten standby laten staan, niet aangesloten opladers in stopcontacten)

C)

Hang was te drogen

D)

Thermostaat 1 graad lager

E)

Slaapkamer niet verwarmen

F)

Tussendeuren sluiten

Doe mee en win een set LED-lampen
Mail uw antwoord naar info@reggewoon.nl o.v.v. prijspuzzel bewonersblad Mijn Thuis.
We verloten 10 sets LED-lamp verlichting onder de goede inzenders.
In de volgende Mijn Thuis de juiste antwoorden en bedragen.

Locatie Nijverdal

Locatie Wierden

Postadres

E-mail

Storkstraat 11
7442 LW Nijverdal
Tel. 0548 631 616

Nijverdalsestraat 83
7462 AC Wierden
Tel. 0546 577 440

Postbus 325
7440 AH Nijverdal

info@reggewoon.nl
website

www.reggewoon.nl

