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Participatielab

Belangstelling
Het meest in het oog vallende probleem voor (alle) huur-
dersorganisaties is de teleurstellende belangstelling vanuit 
de achterban. Dit komt vooral tot uiting bij de opkomst 
voor de verplichte jaarvergadering. Een ander punt dat over 
de hele linie te horen viel: het schromelijk tekort aan socia-
le woningbouw. Nu de economie weer aantrekt hoopt men 
dat in de nabije toekomst een inhaalslag wordt gemaakt.

Discussiepunten
Ook de verhuurderheffing (de jaarlijkse afdracht van de 
corporaties aan de schatkist) was velen een “Blok” aan het 
been. Blok was destijds de verantwoordelijk minister. Hope-
lijk kan een nieuwe regering iets aan deze heffing doen.
De “doorstroming” -al jaren een discussiepunt- kwam deze 
middag ook op de agenda. Het blijkt niet eenvoudig te zijn, 
deze doorstroming naar tevredenheid te regelen.
De jaarlijks terugkerende huurverhoging is altijd een heikel 
punt. Deze wordt van boven af opgelegd. De huurdersbe-
langenvereniging heeft ook invloed op het uiteindelijke 
percentage. Het spreekt vanzelf dat zij deze naar beneden 
bij wil stellen.

Tot slot
Op het eind van de bijeenkomst werd stil gestaan bij de 
verschillende verbindingen en/of fusies van woningcorpora-
ties. Altijd moet de huurdersorganisatie hiermee vooraf ak-
koord gaan. De toezichthouder kan een eventuele negatieve 
zienswijze van de huurdersorganisatie bij een fusie alleen 
naast zich neerleggen als de corporatie daardoor niet naar 
redelijkheid kan bijdragen aan het beleid in de gemeente 
waar zij werkzaam is of in geval van financiële noodzaak.
Voor ons, als HBV was dit een zeer interessante bijeen-
komst.

De laatste jaren hoort men veel over energiezuinige woningen 
waarin de warmte uit de grond komt en elektriciteit van zonne-
panelen. Ook spreekt men van gescheiden waterhuishouding  
(bv. drink- en spoelwater). Niet iedereen woont echter in een 
huis met deze voorzieningen, maar men kan zelf wel wat rege-
len om de energiekosten omlaag te brengen.

•	 Haal stekkers uit het stopcontact, zeker als er een adapter aan 
zit. Laat de TV of radio niet in de stand-by stand staan. Zet 
zoveel mogelijk apparaten op een stekkerdoos met aan-/uit-
schakelaar; met één druk op de knop gaat alles aan of uit.

•	 Gebruik led lampen. De tijd van gloeilampen ligt achter ons. 
Halogeen- of ledverlichting is in de mode.

•	 Radiatorfolie: Om de warmte optimaal te benutten kunt u ra-
diatorfolie tussen radiator en muur plaatsen. Deze folie is voor 
een klein bedrag bij de doe-het-zelf-zaak te koop.

•	 Waterbesparing: Er zijn een aantal mogelijkheden om water te 
besparen en dus kosten te verminderen; vervang de douchekop 
door een waterbesparend exemplaar. Hiermee heeft u hetzelfde 
comfort, maar u gebruikt 40% minder water. Ook op andere 
kranen kunt u maatregelen nemen, bijvoorbeeld het plaatsen 
van een perlator.

•	 Tochtstrips: Plaats deze onder deuren, ramen en brievenbus.
•	 Gordijnen: Doe deze tijdig dicht en als ze voor de radiator 

hangen laat ze dan inkorten tot bovenkant radiator. De warmte 
stroomt dan onbelemmerd de kamer in.

Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, 
maar ook voor het milieu!   

Op 13 februari werd in Utrecht een participatielab  

gehouden. Ongeveer 65 afgevaardigden van huurders-

belangenorganisaties uit het hele land waren hier  

bijeengekomen om bevindingen en problemen uit  

te wisselen. 

Energie besparen


