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2 Langer thuis wonen

Langer thuis wonen
Tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Gezond en vitaal blijven en de
regie behouden over uw eigen leven.
Dat wil toch iedereen?

5 Kleine kantoren Den Haag

zijn. Dat blijkt niet mis! In de iZi woning
zijn meer dan 90 handige toepassingen
uitgestald.
Natuurlijk kennen we allemaal de
roldorpel voor rollators, het verrijdbare
bed dat opmaken vergemakkelijkt en
de vaste beugels. Verrassend voor ons
waren het opzetstuk op het bestaande
toilet met warmwaterreiniging en de
even fraaie als efficiënte U-beugelannex-douchestang in de badkamer.
Vroeg of laat komt die beugel van pas,
en hij oogt ook nog mooi. Andere aangeboden zaken zijn behulpzaam, maar
vaak uitgerust met afstandsbedieningen en batterijen, wat voor sommige
bewoners weer een hindernis kan zijn.
Oordeelt u zelf!

6 De huismeester

iZi ervaarwoning
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3 Huurverhoging 2020
3 Huurtoeslag
Hoeveel spaargeld mag ik hebben ?

We brachten een bezoek aan de
iZi-ervaarwoning. Goed om te weten
welke hulpmiddelen er voorhanden
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Steenhouwersgaarde 15e in Den Haag
Inloop elke vrijdag 10.00 – 12.00 uur
De koffie staat klaar!

6 Geldzaken
7 Nieuwe commissaris RVC op
voordracht van huurders

U kunt ook een afspraak maken voor
een bezoek op een ander moment of
zelfs komen logeren. Vul hiervoor het
reserveringsformulier in via internet.
Geen internet? Op verzoek sturen wij
natuurlijk even een printje op.
Klik op https://wijenizi.nl/ en maak een
Virtuele Tour door de iZi-ervaarwoning.

7 Prijspuzzel
8 WoonWijzerWinkel
Duurzaam wonen

Algemene Ledenvergadering 2020
De Vereniging voor Arcadehuurders
Westland en omstreken houd haar
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op maandag 6 april 2020. Aanvang
19.00 uur, locatie Vergaderruimte
A-Capella, St. Martinusstraat 307a te
2672 GK Naaldwijk.
Code voor aanbellen 3078 

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en
mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Jaarverslag 2019

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaarplan 2020
Financiën en begroting 2020
Verslag kascontrolecommissie
Samenstelling bestuur
Wat nog ter tafel komt
Sluiting

U bent natuurlijk weer uitgenodigd
om onder het genot van een kopje
koffie deze statutair vereiste Algemene
Ledenvergadering bij te wonen.
Graag tot ziens op 6 april bij de
Vereniging voor Arcadehuurders VvA.
De vergaderstukken zijn op te vragen
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via info@VvArcadehuurders.nl.
Maakt u geen gebruik van internet?
Een telefoontje naar 0174-240144 of
0174-885734 en we sturen u de complete set vergaderstukken even toe.

Huurverhoging 2020
Was uw huishoudinkomen € 43.574
of minder in 2018? Dan mag de huur
van uw huis vanaf 1 juli 2020 hooguit
5,1% (2,6% inflatie 2019 + 2,5 procentpunt) omhoog. Bestaat uw huishouden uit meer dan 3 personen? Of
telt uw huishouden een of meer AOWgerechtigden? Ook dan is de huurverhoging per 1 juli 2020 maximaal 5,1%,
ongeacht uw inkomen.
Was uw huishoudinkomen € 43.574
of meer in 2018? En heeft geen van de
bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden
uit maximaal 3 personen? Dan mag
de huur met meer dan 5,1%, maar
met hooguit 6,6% (2,6% inflatie 2019
+ 4,0 procentpunt) omhoog.

De Minister heeft vastgesteld dat de
huren per 1 juli 2020 maximaal 5,1%
tot 6,6% mogen worden verhoogd.
Maar wat gaat Arcade doen?
Twee dingen staan vast: JA Arcade
gaat de huren weer inkomensafhankelijk verhogen en JA de huurverhogingen worden weer per adres afzonderlijk vastgesteld, afhankelijk van de
streefhuur van een woning.

Streefhuur, wat is dat?
Maximaal redelijke huur, wat is
dat?
Er wordt een puntenaantal toegekend aan een sociale huurwoning
(woningwaarderings¬stelsel WWS).
Vervolgens komt er op basis van dit
puntenaantal een maximaal redelijke
huur tot stand. Woningcorporaties
vragen echter lang niet altijd deze
maximale huur aan hun huurders. Ook
Arcade stelt in haar eigen huurbeleid
een streefhuurpercentage vast. Dit is
het percentage van de maximaal redelijke huur, dat daadwerkelijk gevraagd
wordt aan de huurders van de woning.
Het landelijke gemiddelde van dit
streefhuurpercentage ligt op ongeveer
70% procent van het maximum (bron:
Aedes.nl).

Arcade zal dus niet aan alle huurders
de maximale percentages opleggen.
Uw huurdersvertegenwoordiging VvA
heeft in elk geval aangedrongen op
zeer matige verhoging, maar zeker op
de meest duidelijke en transparante
toelichting zodra het ‘voorstel tot
huurverhoging’ eind april aan u, de
huurders, wordt voorgelegd.

Een belangrijke reden voor
woningcorporaties om minder
huur te vragen dan de maximaal redelijke huurprijs kan
bijvoorbeeld zijn: het aantal
woningen dat de corporatie conform de regels van passend toewijzen bereikbaar wil/moet
houden voor huishoudens met een
huurtoeslaginkomen, of voorkomen

Huurtoeslag

Hoeveel spaargeld mag ik
hebben ?
U mag in 2020 maximaal € 30.846 aan
vermogen hebben om huurtoeslag te
krijgen. Hebt u een toeslagpartner?
Samen met uw toeslagpartner mag u
€ 61.692 aan vermogen hebben. Ook
medebewoners mogen niet meer dan
€ 30.846 aan vermogen hebben. Maar
hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij ùw vermogen.

dat woningen van het Daeb naar het
niet-Deab segment gaan (=sociale
sector naar vrije sector).
Bovendien wordt de huursomstijging
(de gemiddelde huurverhoging die per
woningcorporatie is toegestaan) vanaf
2020 op inflatieniveau gesteld (2,6%).
Hierdoor wordt de gemiddelde huurverhoging bij huurders van corporaties
beperkt.

Voorbeelden

■■ Uw vermogen op 1 januari 2020 was
€ 35.000. Uw toeslagpartner had op
die datum € 20.000 op zijn bankrekening staan. Dan kunt u dus huurtoeslag krijgen omdat uw vermogen
samen niet meer is dan € 61.692.
■■ Uw vermogen op 1 januari 2020 was
€ 25.000. Uw inwonend kind van
17 jaar had op die datum € 7.000 op
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zijn bankrekening staan. Dan hebt
u geen recht op huurtoeslag omdat
uw vermogen samen met dat van
uw kind meer is dan € 30.846.
■■ Uw vermogen op 1 januari 2020 was
€ 20.000. Uw medebewoner voor
de huurtoeslag had op die datum
€ 35.000 op zijn bankrekening staan.
Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw
medebewoner meer is dan € 30.846.
Hebt u op 1 januari 2020 te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen
recht op toeslag. Krijgt u al huurtoeslag? Dan moet u die stopzetten.

Zwakke wijken aanpakken
De leefbaarheid in buurten met veel
corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Veel instroom
van mensen met een laag inkomen in
wijken met corporatiewoningen. Daar
komt bij dat huurders met een hoger
inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die
vaker hulp en ondersteuning nodig
hebben is daardoor nóg groter dan
verwacht. Het aantal mensen met een
licht verstandelijke beperking en met
psychiatrische problemen neemt fors
toe, blijkt uit onderzoek in opdracht
van corporatiekoepel Aedes.

Paulus Jansen: ‘Door de inkomens
grenzen voor sociale huurwoningen
te verhogen, zodat middeninkomens
hier ook terecht kunnen, kies je ook
voor sterke gemengde wijken waar
lage en middeninkomens kunnen
wonen. Ook moet de inkomens
afhankelijke huurverhoging, die
bedoeld is om huurders die net een
beetje meer zijn gaan verdienen uit

hun huurwoning te jagen, van tafel’
aldus Woonbond.
Ook pleit de bond voor betere zorg en
begeleiding voor de groeiende groep
kwetsbare mensen die in de sociale
huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te
investeren in leefbaarheid in de wijk.
Bron : Woonbond

In een recent gepubliceerd ‘plan
voor de volkshuisvesting’ pleit de
Woonbond voor een brede sociale
huursector. Woonbonddirecteur

Recht op huurverlaging
Ik heb in de afgelopen jaren extra huurverhogingen gehad vanwege de
hoogte van ons inkomen. Onlangs is mijn man overleden en daardoor is mijn
inkomen gedaald. Heb ik nu recht op huurverlaging ?

Ja

Zodra uw huishoudinkomen daalt,
kunt u hiervoor huurverlaging
aanvragen. Dat kan op ieder moment.
In principe kunt u voor de laatste
twee huurverhogingen een verlaging
aanvragen als uw inkomen lager is
dan de inkomensgrens die gold bij de

laatste twee huurverhogingen. Is uw
inkomen onder de huurtoeslaggrens
gekomen, dan krijgt u soms voor meer
jaren huurverlaging.
U stelt de verlaging schriftelijk voor
aan de verhuurder. Daarbij stuurt u de
puntentelling van uw woning mee, een

inkomensverklaring en een speciaal
uittreksel uit de Basisregistratie
Personen van de Gemeente, waaruit
blijkt hoeveel bewoners op het adres
staan ingeschreven. Verstuur de
stukken minstens twee maanden
voor de voorgestelde ingangsdatum
van huurverlaging. Mocht de
verhuurder niet akkoord gaan of laat
hij niets van zich horen, dan kunt
u de huurcommissie inschakelen.
Dit moet u binnen zes weken na de
voorgestelde ingangsdatum doen.
Bron: Plus magazine

Vacature
Binnen de Vereniging voor
Arcadehuurders bestaat een
vacature: bent u die huurder die
op beleidsniveau kan meekijken
in de winkel van onze huisbaas
Arcade? Bezit u communicatieve
vaardigheden, een brede blik op de
sociale huursector, weet u uw weg op
social media en alle digitaal verkeer
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en bent u bereid enkele uren per
maand te steken in het algemeen
huurdersbelang?

Dan zoeken we U !

Neemt u vooral contact op voor verdere informatie met het secretariaat
info@VvArcadehuurders.nl ofwel met
voorzitter Thea Dijkman, 0174-885734.

Politieke ruzie

Woningen Den Haag van
het gas af?
Het is eigenlijk redelijk eenvoudig. De zware industrie in de Botlek, Pernis en
andere havengebieden rond Rotterdam produceert heel veel warmte. Die
warmte wordt opgevangen in waterleidingen, die nu nog uitmonden in zee.
Eneco, het rijk en de provincie Zuid-Holland willen dit warme water rond
pompen door het zuidelijk deel van de Randstad (mogelijk ook Westland) om
er huizen mee te verwarmen.
Daar is dan wel de zogenoemde Leiding door het Midden (LdM) voor nodig.
Die moet over een lengte van circa
21 km water van 120 graden Celsius
vervoeren naar de energiecentrale
aan het De Constant Rebecqueplein
aan de rand van het centrum van Den
Haag. Daar sluit de leiding dan aan op
het al bestaande stadswarmtenet. (zie
kaartje).
De Gasunie wil dit leidingstelsel aanleggen/beheren. Energiebedrijf Eneco zal
de belangrijkste gebruiker worden.
Dankzij de LdM kunnen straks 80.000
tot 100.00 huizen worden verwarmd.
Het monopolie ligt straks bij Eneco
maar het kabinet werkt aan wetten die
moeten voorkomen dat de maandelijkse lasten de pan uit rijzen.
De warmte die wordt geleverd krijgt
ook nog eens een ‘groenestroomcertificaat’, een garantie van oorsprong
(gvo), omdat de industriële warmte
die wordt gebruikt anders in zee zou

zijn geloosd. De grote truc achter de
klimaatplannen van de Verenigde
Naties, vastgelegd in het Akkoord van
Parijs in 2015, is dat deze garanties van
oorsprong kunnen worden doorverkocht. In de praktijk betekent dit dat
de duurzame energie aan tante Mien
aan de Loevesteinlaan in Den Haag kan
worden geleverd, maar dat het groene
garantiebewijs (de gvo) aan iemand anders kan worden doorverkocht omdat
die bijvoorbeeld zijn vervuilende vliegreis wil ‘compenseren’. Bij de Leiding
door het Midden is dit een potentiële
goudmijn voor Eneco.
Veel politieke partijen in de Haagse
raad zijn kritisch op de plannen van de
provincie. Dit is geen groene energie maar ‘een smeerpijp’, zegt Joris
Wijsmuller van de HSP. Volgens de
Partij voor de Dieren een smeerpijp die
lokale plannen voor écht duurzame
warmteopwekking in de weg zit, omdat
de LdM werkt met een temperatuur van
120 graden Celsius. Aardwarmtepompen en andere geothermie werken met

Kleine spreekkamers Den Haag
Wist u al dat Arcade twee kleine
spreekruimten in Den Haag heeft?
Gesprekken tussen Haagse huurders
en Arcademedewerkers kunnen daar
op afspraak plaatsvinden. Hiermee
zorgt onze corporatie er nu al voor
dat vooral Haagse huurders niet
altijd naar het kantoor in Naaldwijk
hoeven te komen. Huismeesters,

sociaal beheerders, opzichters en
projectleiders gebruiken deze kleine
kantoren al regelmatig.
Bent u Arcade-huurder en is een
afspraak in Den Haag gewenst? Bel
even voor de mogelijkheden met de
afdeling sociaal beheer van Arcade
0174-282300.
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Bron: kaartje Warmtenet van Rotterdam
naar Den Haag © Hans van Kralingen

een temperatuur van 70 graden Celsius.
De Gasunie stelt dat iedere duurzame
bron zich op haar LdM mag aansluiten.
Maar dat heeft met water dat 50 graden
koeler is natuurlijk geen zin. ,,Zo worden echt duurzame warmtebronnen
tegengewerkt’’, vindt Robert Barker van
de Dierenpartij. En toen draaiden de
rollen om in de Haagse gemeenteraad.
Uitgerekend de VVD moest de grote
groene aanjagers tot de orde roepen:
,,U moet mensen niet voor de gek houden. Hoe je het ook draait, dit is géén
groene energie.’’
Bron: Algemeen Dagblad/René Oudshoorn
Link naar het volledige artikel op
www.VvArcadehuurders.nl

De huismeester
Een veldwachter? Bullebak? Punaisepoetser? Op zoek naar overtreders zodat
z’n dag weer goed is? Niets van dat al!
Op bezoek bij de huismeester die CalandTwo, Caland Tower en Lumière onder zijn hoede heeft. De complexen zijn
nog niet zo lang in gebruik, hoogbouw,
en bewoond door alle culturen, oud en
jong, alleenstaand of gezin: ze zijn hier
allemaal vertegenwoordigd. Hoe houd
je zo’n complex leefbaar? “Nou gewoon,
door in gesprek te blijven”, stelt huismeester René Quist. “We zijn immers allemaal anders…”. René is gepensioneerd
brandweerman, nu parttime in dienst
van Arcade en is vooral mensen-mens.

te lijden gehad onder de verhuizingen
etc, met strepen en vegen op de wanden
tot gevolg. Schilderen dus nu die hap,
voordat we denken dat dit normaal is!
Mooi gelukt en iedereen gaat nu zorgvuldig met de algemene ruimten om.

Meer privé een gesprekje nodig?
Onderin een van de gebouwen is een
kleine ruimte waar we 1 op 1 even met
elkaar kunnen praten. Wel zo prettig, en
de oplossing komt er dan ook.
Bevindingen van de VvA: de aanwezigheid en bereikbaarheid van een
aanspreekpunt in de naaste omgeving
draagt in hoge mate bij aan leefbaarheid in een complex, en voorkomt veel
gedoe. Arcade streeft ook in 2020 naar
complex-brede communicatie en waar
mogelijk instellen van bewonerscommissies en een goed aanspreekpunt
per complex. Ook interesse? Richt een
bewonerscommissie op. Doe mee in
bewonersparticipatie en meld u aan.
De Vereniging voor Arcadehuurders VvA
helpt u graag op weg.

Toegegeven: het ziet er gelikt uit in en
om de flats. De algemene ruimten voor
fietsen en voor vuilnis zijn lekker ingedeeld, en waar nodig is maatwerk voor
stalling geleverd. Het belangrijkste: wanneer alles schoon en heel is, is iedereen
bereid het zo te houden. De bewoners
houden de galerijen vrij van vuilzakken
en ander ongemak. De huismeester
heeft geijverd voor bijschilderen in de
algemene ruimten in één van de complexen. De gangen en liften hadden erg

Geldzaken
In 2020 verandert er weer veel dat van
invloed is op de portemonnee van
huurders en woningzoekenden. De
kale huur van een sociale huurwoning
mag niet hoger zijn dan € 737,14. Dit is
de nieuwe ‘liberalisatiegrens’.
Val je onder een inkomensgrens
van passend toewijzen? Dan zal de
huur van jouw nieuwe woning waarschijnlijk niet hoger zijn dan € 619,01
(één- en tweepersoonshuishouden)
of € 663,40 (grotere huishoudens).
Dat komt omdat alle corporaties ook
in 2020 ‘passend’ moeten toewijzen.
Minstens 95% van de woningen die
zij toewijzen aan huishoudens met

“Lekker bezig! Dus ik maak er een
zooitje van in mijn complex en die huismeester lost het wel op…” Nou nee. “En
wanneer mijn lampje in de badkamer er
uit springt, bel ik om 22.15 uur gewoon
even….” Dat is ook niet de bedoeling.
De bewoners hebben het mailadres
van de huismeester en kunnen hem
algemene zaken melden. Telefonisch
contact via kantoor is natuurlijk ook
mogelijk 0174-282300.

een laag inkomen moet een kale huur
hebben onder deze ‘aftoppingsgrenzen’. Een hogere huur mag alleen in
uitzonderingsgevallen.
De inkomensgrenzen voor passend
toewijzen hangen af van huishoudgrootte en leeftijd. Aftoppingsgrenzen
zijn:
Eenpersoons€ 23.225,Meerpersoons€ 31.550,Eenpersoons ouderen
€ 23.175,Meerpersoons ouderen
€ 31.475,Een jaarinkomen lager dan € 39.055,geeft het meeste kans op een sociale
huurwoning. Hoger dan € 43.574,- kun
je alleen bij uitzondering sociaal huren,
bijvoorbeeld als je moet verhuizen
vanwege sloop van jouw woning, of als
6

je vanwege een beperking moeilijk aan
geschikte woonruimte komt.

Regels voor de corporatie

Minimaal 80% van de vrijkomende
woningen met een huurprijs tot
€ 737,14 moet worden toegewezen
aan huishoudens met een jaarinkomen tot € 39.055,-. Maximaal 10% van
de woningen met een huurprijs tot
€ 737,14 mag worden toegewezen aan
huishoudens met een jaarinkomen
tussen € 39.055,- en € 43.574,-. Voor de
resterende 10% van de woningen geldt
geen inkomensgrens. Maar corporaties
moeten bij het toewijzen van deze woningen wel de voorrangsregels uit de
plaatselijke huisvestingsverordening
in acht nemen. Wat dat voor regels zijn
verschilt per gemeente.)

Nieuwe
commissaris RVC
op voordracht van
huurders

In de Raad van Commissarissen, het toezichthoudend
orgaan bij Arcade, hebben twee leden-op-voordrachtvan-huurders zitting, mevrouw Van Haaren en de heer
Van Noort. Voor Elco van Noort zit de termijn erop.
Hij heeft met verve in de RvC oog op het huurdersbelang
gehouden in de acht afgelopen jaren.
Op zoek naar vervanging, een nieuwe commissaris-opvoordracht-van-huurders, had het bestuur ondersteuning
van Christel Reinders van bureau voor werving en selectie
Qui-Es. Met een groot aantal kandidaten heeft een gesprek
plaatsgevonden, waarna de bindende voordracht voor
mevrouw H. de Zwart naar de RvC is gegaan.
Hierop zal de RvC de nieuwe commissaris-op-voordrachtvan-huurders inwerken en benoemen, na doorlopen van
de fit-and-proper-test.

Geen internet?
Ook in dit blad weer veel verwijzingen naar
internet-pagina’s. Bent u geen internetgebruiker?
Op verzoek sturen wij u natuurlijk een printje van het
artikel toe.

Van links naar rechts: de heer E.J. van der Putten, de heer E. van
Noort, mevrouw W.J.C.M. van Haaren, de heer D. de Geus, de heer
E.W.F. van Bockel en mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens.
Foto: Arcade

blad 18
Prijspuzzel
Oplossing van de puzzel in blad 17:
Bij twijfel meldpunt inschakelen
De winnaar van een cadeaubon van
€ 10,00 was deze keer een huurster uit
Den Haag. Insturen van puzzel 18 kan
tot 31 maart 2020 per mail, contactformulier op de website of met de
gewone briefkaart. U maakt evenveel
kans!
Vereniging voor Arcadehuurders,
info@VvArcadehuurders.nl, of
secretariaat VvA, Van Bemmellaan 62,
2681 CX in Monster.
Succes!
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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WoonWijzerWinkel

Duurzaam wonen
“In onze showroom in Rotterdam kunt u zien én ervaren welke oplossingen er
zijn op het gebied van duurzaam wonen. Onze experts geven onafhankelijk en
persoonlijk advies en helpen u met het aanvragen van vrijblijvende offertes.
U kunt ook online offertes aanvragen.” Zo begint de tekst van de WoonWijzerWinkel in Rotterdam, naar verluid de grootste winkel voor duurzaam wonen in
Nederland. Dat zijn we eens gaan bekijken.
En niet voor niets! Een breed scala
aan mogelijkheden is hier gepresenteerd. Van warmtepompen en
zonnepanelen tot slimme meters en
eco-vloerverwarming…
Niet alleen voor de corporatie aantrekkelijk. Uiteraard moet Arcade vooral
kijken naar de maatregelen die -liefst
gemakkelijk en goedkoop- zijn toe
te passen in haar huurwoningen.
Maar u als huurder kunt ook zoveel
meer! Dat merkt u vaak het eerst in de
huishoudportemonnee.
Het grote voordeel van rondlopen
in de Woonwijzerwinkel is dat van
alle mogelijkheden steeds meerdere
voorbeelden gepresenteerd worden. U
krijgt duidelijke uitleg bij elk item: men
schroomt niet om ook de nadelen te
benoemen. Op de radiator te plaatsen
windmolentjes: de warme opstijgende
lucht gaat 3x zo snel de woonkamer
in, in plaats van te blijven hangen
onder de vensterbank. Dubbel glas of
driedubbel glas, duurzame tochtstrips
van gebruikte jeans bijvoorbeeld. En
welke keuze moet Arcade maken; glas/

Telefoonnummers &
adressen
Vereniging voor Arcadehuurders VvA maakt dit blad voor
Arcade-huurders.
Lid worden? Ga naar
www.VvArcadehuurders.nl
Redactieadres

Mar van Duin, van Bemmellaan 62,
2681 CX Monster
Website
www.VvArcadehuurders.nl
E-mail
info@VvArcadehuurders.nl
glas zonnepanelen of juist glas/folie
zonnepanelen?
Eigenlijk raakten wij er niet uitgekeken. U weet: de VvA brengt aan Arcade
gevraagd en ongevraagd adviezen uit.
Binnenkort valt dus onze volgende
Memo bij Arcade op de mat.
WoonWijzerWinkel, Directiekade 2,
3089 JA Rotterdam.
Open voor alle publiek: maandag –
vrijdag van 9.00 – 17.00 uur, zaterdag en
op themadagen van 9.00 – 13.00 uur.
Voor onze internetters:
www.woonwijzerwinkel.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

Dit blad liever alleen digitaal
ontvangen?

Dit blad liever alleen digitaal
ontvangen? Even een mailtje naar het
secretariaat en we halen uw adres uit
de bezorglijsten. Hiervoor in de plaats
ontvangt u 3x of 4x per jaar een pdf.

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