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Medio 2019 sprak u, huurder, zich
uit met een antwoordkaartje voor
wijziging van de naam. De uitkomst
is voorgelegd aan de notaris, die
vervolgens de statutenwijziging
op papier zette. Op de Algemene
Ledenvergadering van 20 augustus jl.
spraken de aanwezige leden zich uit
vóór deze wijziging, waarop de akte kon
passeren bij de notaris. De vertrouwde
Huurdersvereniging Westland gaat dus
voortaan door het leven als Vereniging
Voor Arcadehuurders Westland en
omstreken, werknaam VvA.

Bestuur en werkgroepen van de
huurdersvereniging blijven dus
ongewijzigd, en gaan onverminderd
door met het over de schouder
meekijken bij onze verhuurder.
Komt u ook eens meepraten over
een onderwerp dat u na aan het hart
ligt? Huurprijzenbeleid, renovatie of
duurzaamheid en milieu in de sociale
woningvoorraad van Arcade,
neem dan even contact op met de
Vereniging voor Arcadehuurders:
www.VvArcadehuurders.nl

8 STIK-STOF

Huurtoeslag kwijt?

Prijsfoto
Ook op dit nummer 17 prijkt op de
voorpagina een door een huurder
ingezonden foto.
Heeft u ook zo’n plaatje, en mogen we
dat gebruiken in onze volgende editie?
Gaarne inzenden naar
info@VvArcadehuurders.nl.
De redactie kiest de foto voor de
volgende uitgave, en de winnaar
ontvangt een geschenkbon ter waarde
van € 10,=. Daar kun je nog eens een
vergroting voor laten maken!
– Let op: stel alleen een foto
beschikbaar wanneer u zelf de rechten
daarvan heeft –

Door een huurverhoging is uw huur
te hoog geworden voor huurtoeslag.
Maar als u de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag krijgen.
Dit noemen we ‘verworven recht’. Voor
het deel van de huur dat boven de
grens voor huurtoeslag uitkomt, krijgt
u geen huurtoeslag. Als u verworven
recht hebt, maar (tijdelijk) niet aan de
andere voorwaarden voldoet.

Hebt u verworven recht, maar voldoet
u niet meer aan de andere voorwaarden voor huurtoeslag? Dan hebt u
geen recht meer op huurtoeslag.
Bijvoorbeeld als uw (gezamenlijke)
inkomen te hoog wordt. Woont u nog
in dezelfde woning met de te hoge
huur? En voldoet u later weer aan alle
andere voorwaarden, bijvoorbeeld
omdat uw inkomen lager wordt?
Dan kunt u weer huurtoeslag krijgen.

De huurtoeslaggrens is in 2019

€ 720,42

Inkomensgrenzen (bruto gezinsinkomen per jaar):
jonger dan AOW-leeftijd, alleenstaand,
€ 22.700
jonger dan AOW-leeftijd, meerpersoons, € 30.825
ouder dan AOW-leeftijd, alleenstaand,
€ 22.675
ouder dan AOW-leeftijd, meerpersoons € 30.800
Maximum spaargeld: Vermogen op 1 jan. € 30.360 per persoon

Foto blad 17: L. Palomba
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Adviezen aan Arcade
Elke corporatie is bij Wet verplicht, er een huurdersvertegenwoordiging
op na te houden. Voor Arcade is de Vereniging voor Arcadehuurders de
belangenbehartiger. Doel is: gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen
en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan reilen en zeilen van de
corporatie.
In de afgelopen periode adviseerde
onze vereniging VvA aan de corporatie
o.a.
19.1001: Communicatie bij
huurverhoging: Zowel Arcade als de
Huurdersvertegenwoordiging hebben
tal van telefoontjes ontvangen bij
de huurverhoging van juli 2019. Er
moest veel worden verduidelijkt.
Voor juli 2020 is afgesproken dat de
huurverhoging -en alle componenteninzichtelijk is voor alle betrokkenen,
met duidelijke specificatie.
19.1002: Deelname aan grootonderhoud is verplicht wanneer

70% deelnemers behaald is. Echter,
wanneer de woning met verkooplabel
zal worden verkocht zodra deze
vrijkomt, adviseert de VvA om
maatwerk toe te passen. Het is immers
waarschijnlijk dat bij verkoop de
nieuwe eigenaar toch al een eigen
keuken wil plaatsen, ongeacht de
leeftijd van de corporatie-keuken.
Overleggen met de huurder dus.
19.1007: Aan de VvA is medegedeeld
dat bij eventueel invoeren van een
nieuw Klant Contact Centrum (KCC)
bij Arcade een telefoonnummer en
enkele procedures wijzigen, met name
bij reparatieverzoeken. Hiertoe wordt

intern bij Arcade onderzoek gedaan
naar verbetering. De VvA is betrokken
bij de ontwikkeling. Wij adviseerden
voorlopig als volgt:
1007.a Na een eerdere uiterst positieve
ervaring bij een andere organisatie,
geeft VvA graag in overweging in het
keuzemenu een optie ‘terugbellen’ in
te bouwen. Bij bedoelde organisatie
was het mogelijk op # te drukken,
waarna de beller op ditzelfde nummer
werd teruggebeld.
1007.b Arcade staat bekend om
haar soms onconventionele en
vernieuwende werkwijzen. Met dit in
gedachten, geeft de VvA in overweging,
in het keuzemenu de in den lande nog
ongebruikelijke maar moderne en
KWH-zeer gewaardeerde optie op te
nemen: Contact met Een Mens.
Ook eens meedenken op een van de
onderwerpen? Neem even contact op:
info@.VvArcadehuurders.nl

Onderzoek

Kwaliteitscentrum KWH

Woonbeleving

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Door naar ze te luisteren. Huurders
Huursector (KWH) is hét landelijke
voelen zich hierdoor gezien, gehoord
kwaliteitscentrum voor en door
en begrepen.
woningcorporaties. KWH is een
coöperatieve vereniging opgericht
Wat maakt een huis thuis?
door corporaties zelf. KWH werkt
Normaal is het werk van KWH
Onderzoek
vanuit een gedeelde missie, sociale
gericht op het in kaart brengen
betrokkenheid en hart voor huurders.
van de meningen van zo’n 130.000
Gezamenlijk optrekken om de
corporatiehuurders. Dat levert veel
klantvriendelijkheid voor huurders
en
gegevens op voor de KWH-labels
Woonbeleving
de huurbeleving te verbeteren. Zonder
waarvoor corporaties in aanmerking
politiek en winstoogmerk. Puur uit
kunnen komen. Dit jaar echter zijn ook
betrokkenheid bij huurders.
medewerkers kris-kras door Nederland
gegaan om verspreid in alle provincies
KWH doet onderzoek en vraagt jaarlijks
zo’n 130.000 huurders van bijna 150
Vaak zijn er aanwijzingen. Klachten over de isolatie van woningen. Ergernissen over auto’s die
corporaties wat zij vinden van de
dubbel geparkeerd of op de stoep staan. Meldienstverlening van hun corporatie.
dingen over straten die slecht zijn onderhouden.
Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten of zet een
Cijfers geven inzicht waar het beter
vermoeden om in concrete cijfers waarmee je
kan, hoe je het doet ten opzichte van
heel gericht actie kunt nemen. Wat zien huurders graag anders in hun eigen wijk en woning
collega-corporaties en wat je daarvan
om zich nog meer thuis te voelen? Zo kom je tot
andere inzichten dan wanneer je bij strategisch
kunt leren. KWH wil voor corporaties
voorraadbeleid alleen kijkt naar sec de mutaen hun huurders het verschil maken.
tiegraad, het bouwjaar, leegstandscijfers en

te luisteren bij huurders thuis. Wat vind
u belangrijk in “thuis”?

Hoe voelen huurders
zich nog meer thuis?

Een van de vragen tijdens de
interviews had betrekking op de
bijdrage die corporaties leveren of
kunnen leveren aan het thuisgevoel
van hun huurders. Twee zaken vielen
op: een goed onderhouden huis
met lage energiekosten en een rol in
de buurt, zoals wegwijs maken van
nieuwe huurders. Andere punten
waren flexibiliteit, en vooral ook een
menselijke omgang bij het contact.
HetConcrete
advies
van KWH aan corporaties
cijfers creëren intern draagvlak om budget vrij te maken
renovatie en onderhoud. Een gedegen, goed onderbouwd rap“gavoor
hierover
met
huurders
indegesprek.
port toont ook richting
gemeente
en wijkbeheerder
urgentie aan
om in een gezamenlijke aanpak de leefbaarheid te verbeteren.
Gewoon doen.”

Hoe voelen huurders
zich nog meer thuis?

onderhoudskosten.
Vaak zijn er aanwijzingen. Klachten over de isolatie van woningen. Ergernissen over auto’s die
dubbel geparkeerd of op de stoep staan. Mel-

Wat levert het op?



Inzicht in verbeterpunten van de woning en woonomgeving
Het gericht en onderbouwd opstellen van programma’s voor

Arcade
heeftin onderhoud,
aangekondigd,
zich in
inves teringen
renovatie en/of leefbaarheid.
 Inzicht in verschillen in woonbeleving per wijk/complex.
 Verdieping op om
het onderdeel
van de woning’
in de de
te spannen
het ‘kwaliteit
komende
jaar
Aedes benchmark
 Het vergelijken opnieuw
van de resultaten met
van andere corporaties
KWH-labels
tediebehalen.
en ervaringen uitwisselen.
www.kwh.nl
Over het onderzoek

Het onderzoek Woonbeleving vraagt huurders naar hun mening

over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Wat vinden
Concrete cijfers creëren intern draagvlak om budget vrij te maken
bijvoorbeeld van de isolatie of gehorigheid van hun woning?
voor renovatie en onderhoud. Een gedegen, goed onderbouwdhuurders
rapport toont ook richting gemeente en wijkbeheerder de urgentie
Deaan
kwaliteit van de keuken, badkamer en toilet? Is er sprake van
om in een gezamenlijke aanpak de leefbaarheid te verbeteren.schimmelvorming of achterstallig onderhoud? Bij de woonomgeving
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Gemak dient
de mens
Dat we daar nou nooit op
gekomen zijn ;-)
Vijf kleinigheidjes die het je
makkelijk maken.

Mishandeling of
financieel misbruik?
Een 75-jarige vrouw uit Breda kon haar geluk niet op toen haar buurvrouw
boodschappen voor haar wilden doen, omdat ze zelf hulpbehoevend is.

Boren in een tegel?
Plak twee stukjes
(schilders)tape
kruislings op die
plek tegen uitglijden
van de boor.

De bejaarde had haar pinpas en pincode gegeven aan haar ’goede buur’, maar kwam
van een koude kermis thuis. Na enige tijd bleek dat de oude vrouw haar rekeningen
niet meer kon betalen en dreigde ze haar woning te verliezen. Hulpverleners sloegen
alarm. Na een uitgebreid onderzoek werd de 59-jarige buurvrouw gearresteerd. Zij
wordt ervan verdacht tussen maart 2018 en februari 2019 ruim tachtigduizend euro
te hebben buitgemaakt. Per jaar worden naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer
van financiële uitbuiting. (Telegraaf 2 oktober 2019)

Schaar slijpen?
Knip een paar
keer in een stukje
schuurpapier.
Vlijmscherp
resultaat.

Een 84-jarige vrouw in Westland woonde met haar licht dementerende echtgenoot
in een seniorenappartement. Meneer bediende zich van een wandelstok, mevrouw
pakte voor afstanden buiten het huis de rollator. Geregeld trokken buren de
wenkbrauwen op bij ruzie en overslaande stemmen in de woning van het echtpaar.
Echter, die blauwe plekken in haar gezicht waren volgens mevrouw het gevolg van
‘vallen’ of ‘tegen het keukenkastje stoten’.

Muur glad opleveren
dus de pluggen eruit
en dichtsmeren…..
pluggen laten
zich gemakkelijk
pakken met een
kurketrekker.

Sla niet op je
vingers! Houd de
spijker vast met een
stukje karton bij
de eerste slagen.
Karton wegscheuren
en klaar!

Geen handen vrij om
de stofzuigerslang
onder het boorgat
te houden? Plak een
filterzakje onder het
te boren gaatje om
stof en gruis op te
vangen.

Bron: radar plus magazine najaar
2019. In deze editie trouwens veel
woonzaken!

Leuk hè, zo’n buurvrouw die aldoor zo vertrouwd ‘over huis komt’….. Komt een en
ander u bekend voor, is iemand in uw omgeving mogelijk slachtoffer? Bij twijfel:
aarzel niet om de telefoon te pakken. Meldingen kunnen natuurlijk anoniem, er
wordt zorgvuldig mee omgegaan. Bijvoorbeeld www.veiligthuishaaglanden.nl,
tel. 0800-2000 of www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
Wie weet welke ellende we tijdig kunnen stoppen.

Denk Mee Café
Westlanders spreken zich uit over
de toekomst van Westland. En over
de eigen dorpskern in het bijzonder.
Grijp nu je kans en ga hierover met
de gemeente Westland in gesprek
tijdens het Denk Mee Café! Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld om te
achterhalen hoe je als inwoner denkt
over de toekomst van jouw dorpskern.
De gemeente is bezig met het
opstellen van de omgevingsvisie, om
ervoor te zorgen dat Westland leefbaar
en aantrekkelijk blijft. Hierbij moeten
keuzes gemaakt worden over onder
meer de invulling van de beschikbare
ruimte. Die is beperkt, terwijl er
steeds meer vraag is naar ruimte voor
woningen, groen en het bedrijfsleven.
Heb jij een duidelijke mening over
bijvoorbeeld het woningaanbod in
Westland? Of over de bereikbaarheid,
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de natuur of het winkelaanbod? Ga
dan naar één van de Denk Mee Cafés
die op de agenda staan. Hier kun
je aan één van de cafétafels jouw
mening delen. Ook een pubquiz met
prikkelende stellingen is onderdeel
van het programma.
De volgende edities van het Denk Mee
Café: (Monster en Ter Heijde waren
31 oktober aan de orde),
‘s-Gravenzande en Heenweg op
7 november en De Lier op
14 november. Alle bijeenkomsten
starten om 19.30 uur en vanaf 19.00
uur zijn bewoners al welkom.
In Poeldijk, Naaldwijk en Wateringen
zijn al bijeenkomsten geweest. Voor
Honselersdijk, Kwintsheul en Maasdijk
moeten nog data worden vastgesteld.
Kijk voor meer informatie op de
website van gemeente Westland.

Veiligheid voor alles!
U woont nog in dezelfde woning waar u de kinderen in heeft grootgebracht. En
die geiser in de keuken: u weet niet anders. Prima ding en heeft altijd zijn werk
gedaan- lekker douchen, netjes afwassen.
Het zal mijn tijd wel uitduren!
worden. Dit is een gesloten toestellen,
wat wilt zeggen dat deze de lucht van
buiten aantrekt en de rookgassen naar
buiten afvoert. Daarnaast zorgt een
combiketel dat u meer watercomfort
heeft. De installateur zal wat
aanpassingen verrichten aan de wateren gasinstallatie van uw woning.

Plek om even het waarschuwende
vingertje op te steken! Weten we zeker
dat het ding nog veilig is? Overweegt u
een CV ketel te laten installeren door
uw huisbaas?

De geiser die u huurt kan worden
opgezegd. De nieuwe cv-installatie
wordt wel als huurverhoging
meegenomen. Dit kan per woning
anders zijn en heeft te maken met
het aantal aanpassingen dat voor uw
woning nodig is. Heeft u interesse,
dan kan Arcade een vrijblijvend
rekenvoorbeeld voor u maken. In de
huurverhoging zijn ook de kosten
verwerkt voor het onderhouden van de
cv-ketel en voor het 24/7 oplossen van
storingen.

Voordelen CV- installatie

Koolmonoxide

In plaats van een aparte geiser en een
aparte verwarmingsbron (gaskachel)
kan er een combiketel geplaatst

Heb je een kachel of geiser die in
een slecht geventileerde ruimte
staat? Dan kan het zeer gevaarlijke

Energielabel of energie-index

Weet u het nog?

Bron : staatcourant
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koolmonoxide (CO), ook bekend als de
sluipmoordenaar, vrijkomen. Wanneer
CO vrijkomt, proef je dit niet en ruik je
dit ook niet. Bij inademing raak je al
snel bewusteloos.
De eerste lichamelijke symptomen
van een koolmonoxidevergiftiging
lijken op een griepje: lichte hoofdpijn,
misselijkheid, overgeven en
vermoeidheid. Ook voel je je verward,
slaperig en je krijgt een versnelde
hartslag. Bij een hoge concentratie
koolmonoxide treden er ernstige
symptomen op zoals bewusteloosheid,
coma, blijvende hersenschade met
mogelijk overlijden als gevolg. Uit
onderzoek blijkt overigens dat de
symptomen van CO-vergiftiging
lang niet altijd worden herkend,
ook niet door artsen, omdat de
vergiftigingsverschijnselen veel aan
griep doen denken. Waarna u met
een paracetamolletje weer aan de
keukentafel gaat zitten . . . . op korte
afstand van die geiser.
Onze huisbaas Arcade ijvert al
enige tijd voor het vervangen van
alle (inmiddels verboden) open
verbrandingstoestellen.
Wilt u meer informatie en een voor u
op maat gesneden oplossing, vraag
dan alle informatie via één van de
opzichters, telefoonnummer
0174-282300, keuze 1 – 4.

Nextdoor, veilig of niet?
De buurtapp Nextdoor heeft veiligheidsproblemen, zo blijkt uit onderzoek van
consumenten-programma Radar. De app zou besloten moeten zijn, maar het is
ook mogelijk om toegang te krijgen als je géén echte buurvrouw- of man bent.
Op Nextdoor worden tips en informatie
over buurten uitgewisseld. Zo zou
je bijvoorbeeld een schuurmachine
kunnen lenen van iemand uit jouw wijk.
Of je kunt via de app van je buren horen
of er inbrekers actief zijn in jullie buurt.
Maar ook mensen
van buiten
je wijk met
minder

gezellige bedoelingen, kunnen
Nextdoor benaderen. Zo kan in de
gaten worden gehouden of je op
vakantie bent of niet. Radar noemt
de beveiliging ‘zo lek als een mandje’.
”Wij vinden het raar dat een app die
de burger niet centraal stelt, maar
een commercieel belang heeft, wordt
aangeraden door gemeenten en
politie.”
Er zijn brieven in omloop waarmee
buren worden uitgenodigd om zich
aan te sluiten bij de buurtapp. In
‘s-Gravenzande bijvoorbeeld. ‘Het
is 100% gratis en besloten – alleen
voor onze buren’, valt hierin te lezen.
De brief is bezorgd in een enveloppe

‘Woningbouw in Den Haag in
de knel door stikstofregels’
Ook de woningbouw in Den Haag komt ernstig in de knel door regels rond de
uitstoot van stikstof. Dat zegt VVD-wethouder Boudewijn Revis tegen de NOS.
In Den Haag worden alle projecten opnieuw tegen het licht gehouden.
‘Met afstel of uitstel als gevolg. Ik maak mij grote zorgen.’
De problemen zijn het gevolg van een
uitspraak van Raad van State (RvS),
de hoogste bestuursrechter, over de
beperking van de stikstofuitstoot. Hier
komen Den Haag en ook Eindhoven in
de problemen, meldt de NOS.
Beide steden zijn omringd door natuur.
Daardoor komt vrijwel ieder project
dat van start gaat in de knel. Uit een
rondgang van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten blijkt dat ook
veel andere plaatsen in de knel denken
te komen.

‘Laat woningbouw voorgaan’

Om grote problemen op de
woningmarkt te voorkomen zou deze

uitgezonderd moeten worden van
de stikstofregels, meent de Haagse
wethouder Revis. ‘Als je kijkt naar
de grote vervuilers, zoals veeteelt,
industrie, landbouw. Laat woningbouw
dan voorgaan.’ Volgens bronnen rond
het kabinet van de NOS hoeven steden
niet op zo’n uitzondering te rekenen.
Het zou een te algemene oplossing
voor specifieke gebiedsproblemen zijn.

Twee opties

Nu wordt gekeken naar twee
oplossingen: het zogeheten intern
salderen en het extern oplossen met
compensatie. Bij de eerste oplossing
gaat het om compensatie binnen
6

waarop ook de afzender ‘buren uit
‘s-Gravenzande’ vermeld wordt, maar
het stempel verraadt dat de brief vanuit
elders in het land verstuurd is. Er wordt
een specifieke afzender genoemd
wordt, maar geen specifiek adres.
Of deze ‘buur’ daadwerkelijk bestaat en
ook verantwoordelijk is voor deze brief,
is onduidelijk.
Navraag bij de politie leert dat in elk
geval in Westland nog weinig zorgen
zijn over de buurtapp. ”We hebben één
melding ontvangen over een brief”. De
woordvoerder benadrukt dat mensen
voorzichtig moeten zijn en dat de
wijkagenten de kwestie goed in de
gaten houden.
Een alternatief om in contact zijn
met je buren om zo te zorgen voor
meer veiligheid in je buurt? Dan
kan dit bijvoorbeeld ook via een
buurtpreventiegroep op WhatsApp.
Bron : Redactie In de buurt-Westland.

de wijk of het project zelf. Dit kan
bijvoorbeeld door het energieneutraal
te bouwen van woningen. Bij de
tweede oplossing zouden bijvoorbeeld
veehouders met megastallen kunnen
worden uitgekocht om zo ruimte te
maken voor de bouw van woningen.

Mogelijke vertraging
verbouwing Haagse Binnenhof

Het kabinet gaat eerst de problemen
in kaart brengen. Volgens een
ingewijde van de NOS is dat een hels
karwei. Lokale overheden zijn zeer
terughoudend uit angst voor claims en
procedures. Ook het Haagse Binnenhof
zou op deze lijst staan. Dat kan dus
betekenen dat die verbouwing ook
vertraging oploopt.

Peuken op straat
Rookverbod in de horeca? W. den Boer schrijft:
Waar bemoeien ze zich mee? Iemand die vrijwillig in zo’n
stinkhok wil zitten, moet dat toch zelf weten? De peuken
blijven dan in ieder geval binnenshuis.... Gaat Clean Air nou
ook een stichting opzetten Clean Trottoir? Want waar Den
Boer nou beroerd van wordt is: het aantal peuken dat er
op straat ligt voor horecazaken, maar ook bij ruimtes voor
winkels, kantoren, verpleeghuizen, etc. Daar moet eens
meer op gelet worden door bovengenoemde bedrijven
en gehandhaafd worden door toezichthouders middels
opruimplicht en desnoods bekeuringen.
Het is een verschrikking al die peuken op de straat. “
(Ingezonden 29 september 2019- De Telegraaf)

Prijspuzzel
Oplossing van de puzzel in blad 16:
Inschrijven is tijdig voorsorteren. De
winnaar was deze keer een heer uit
Monster. Hij ontving de cadeaubon
van € 10,00. Insturen van puzzel 17
kan tot 17 november 2019 per mail,
contactformulier op de website of met
de gewone briefkaart.
U maakt evenveel kans!
Vereniging voor Arcadehuurders,
info@VvArcadehuurders.nl, of
secretariaat Van Bemmellaan 62,
2681 CX in Monster.
Succes!

BESLUIT
BEZORGD
BOUW
BUURT
BUURVROUW
HANDIG
INSTUREN
KRIJGEN
KWALITEIT
LABEL
MELDPUNT
NAAM
NATURA
NOTARIS
OPLEVERING

PLUGGEN
PREFAB
PROTEST
PUNAISE
RECHT
SPIJKER
STATUTEN
STIKSTOF
TOESLAG
UITSTOOT
VERENIGING
VERWORVEN
VOLTOOID
WIJZIGING

Ook zo’n geliefd plekje gezien waar we samenkomen bij een
halve liter, babbeltje maken, op de telefoon kijken en vooral
na het roken de peuk weggooien? Meldingen mogen naar
www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm
www.gemeentewestland.nl/melding-maken.
Naast het formulier op die pagina kunt u ook via de app
BuitenBeter uw melding kwijt. U volgt de melding dan op
uw smartphone.
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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Hè, stikstof?
CO2 was toch het probleem?

STIK-STOF
Het stikstofbesluit van de Raad van
State zorgt sinds eind mei voor een
bouwcrisis. 18.000 projecten zijn in de
wacht gezet tot er milieubesparende
maatregelen rond beschermde
natuurgebieden (Natura 2000) worden
genomen. Huizenbouwers zijn wakker
geschud.
Iedereen baalt, maar er zijn kansen.
,,De bouw heeft de afgelopen jaren
een aantal kansen gemist en loopt nu
tegen de muur. De rechter zet de rem
erop, wat het mogelijk maakt alsnog
over te stappen op duurzaam bouwen
en gebruik te maken van innovatie.
Dat is niet alleen goed voor Nederland,
maar ook voor de bouwbedrijven
zelf” zegt hoogleraar klimaatontwerp
Andy van den Dobbelsteen. De
hoogleraar: ,,Vergeet beton en staal,
bouw huizen van hout en andere
organische materialen. EN bouw zoveel
als mogelijk in de fabriek. Dan is de
uitstoot op de bouwplaats, soms in de
buurt van natuurgebieden, nihil.”
Maar de brancheverenigingen
roepen al enkele weken dat de bouw
helemaal niet zoveel stikstof uitstoot
(slechts 2,4 procent van het totaal).
Bouwend Nederland wil daarom
dat vooral huizenbouwers worden
uitgezonderd van de stikstofregels,
zodat ze gewoon kunnen doorgaan
met hun werkzaamheden. Al zijn de
brancheverenigingen al wel enige
tijd voorstander van huizen uit de
fabriek (prefab). ,,Maar wij zijn niet de
veroorzakers van het stikstofprobleem”,
zei Jan Fokkema van Neprom, de
vereniging van ontwikkelaars, recent
tegen deze site.

gebouwd. Het kan echt anders. Hoe?
Door hout te gebruiken in plaats
van staal. Oude grachtenpanden
in Amsterdam hebben ook een
houten skelet. Het is stevig, zeker
dankzij innovatieve manieren van
houtbewerking en verbeterde
houtverbindingen. Bovendien kunnen
we dat hout gewoon van bomen
gebruiken die we in Nederland laten
groeien. Zo haal je ook weer CO2 en
stikstof uit de lucht.” Deze firma heeft
nu veertig huizen in Nederland staan.
Die zijn letterlijk in één dag geplaatst.
De badkamers en wc’s zitten er kant en
klaar in - betegeld en al. Er zijn slechts
tien ritjes van vrachtwagens nodig.
Dat scheelt enorm aan uitstoot.”
Algemeen Dagblad, 11 oktober 2019
Het gehele artikel leest u via onze
website www.VvArcadehuurders.nl

• V oor onze huisbaas Arcade
is 1 project opgeschort:
Schapenatjesduin in Kijkduin
valt binnen regelgeving voor een
Natura-2000 gebied.
• O
 ok het recent opgeleverde
complex Molenstraat in Monster is
voor een deel prefab aangeleverd.

Telefoonnummers &
adressen
Uw Huurdersvereniging maakt
dit blad voor Arcade-huurders
Redactieadres

M.J. van Duin, van Bemmellaan 62,
2681 CX Monster
Website
www.VvArcadehuurders.nl
E-mail
info@www.VvArcadehuurders.nl
Contact
bij voorkeur per e-mail. In de
huurdersvereniging zijn vrijwilligers
actief die zich verdiepen in de wereld
van het huurwonen bij corporatie
Arcade.
Voorzitter
Thea Dijkman, de Lier,
tel. 0174-885734,
tk-ade@kabelfoon.net
Secretaris
Mar van Duin, Monster, 0174-240144
Penningmeester
Dick van der Marel, Monster
Duurzaam en milieu
Marieke Kemeling, ’s-Gravenzande
Bestuur
Cor Verbeek, Naaldwijk

Ontwerp, opmaak en druk
Drukkerij van Deventer,
’s-Gravenzande

,,Toch denk ik dat traditionele bouwers
inmiddels wel wakker zijn”, zegt Van
Vugt van Sustainer Homes. ,,Onder
de juiste omstandigheden kan met
een veel lagere stikstofimpact worden
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