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Den Haag

Energiebespaaractie
Inwoners van Den Haag kunnen zich nog
aanmelden voor de Energiebespaaractie.
Huurders en kopers in Den Haag
kunnen gratis kleine energiebesparende
maatregelen in de woning laten
aanbrengen. Denk aan radiatorfolie
achter de verwarming, een borstel voor de
brievenbus of ledverlichting. Dat initiatief
van de gemeente Den Haag ondersteunen
de VvA en Arcade natuurlijk van harte.
Opgeven voor de actie via de website:
https://www.denhaag.nl/nl/formulier/
direct-bespaar-actie-aanvragen.htm
Iedereen in Den Haag met een koop- of
huur woning/appartement kan gratis
energiebesparende maatregelen thuis laten
installeren. Medewerkers vervangen of
plaatsen de maatregelen, maar zij kunnen
geen spullen achterlaten voor reserve.
De gemeente werkt samen met Haagse
wijkinitiatieven, sociale ondernemingen en
stichtingen om dit mogelijk te maken voor
huiseigenaren en huurders in Den Haag.

Men kan zich aanmelden door het
aanmeldformulier in te vullen. De
materialen en het huisbezoek zijn gratis.
Voor vragen, complimenten of een klacht,
dan bel dan op werkdagen tussen 9.00
en 17.00 uur met Hou van je Huis via tel.
(070) 353 99 31.
Na de aanmelding gaat het als volgt:
■ Binnen 2 weken neemt een door de
gemeente ingehuurd bedrijf contact
met huurder op om een afspraak te
maken.
■ Er komt een medewerker langs om
samen met u de materialen zoals ledverlichting, radiatorfolie, tochtstrips
en/of een waterbesparende douchekop te bevestigen.
■ De medewerker laat aan de hand van
een folder zien wat men zelf nog meer
kan doen om energie te besparen.
■ Men krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar een expert
informeert over energiezuinig wonen.
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Warme plek buitenkat
Met dit koude weer gaan
buiten- en zwerfkatten
opzoek naar een warme
schuilplaats. De warme
motor van een auto is er
zo één. Klop dus voordat
je de auto start even op
de motorkap zodat kattenleed voorkomen kan
worden!
Stichting DierenLot

Verenigingsjaar 2020
Grootse plannen voor de VvA Vereniging
voor Arcadehuurders, begin vorig jaar:
bewonersavonden houden, samenkomsten om bewonerscommissies te vormen,
tal van besprekingen over de samenwerkingsovereenkomst, de prestatieafspraken
en de ‘gewone’ lopende zaken. En daar
zaten we dan: achter een beeldscherm in
Zoomvergadering of in Teams. Het zal bij u
niet anders zijn gegaan.
Wel volgden wij de webinars van Woonbond, cursusdagen, en waardevol overleg
met de anderen in het land. Voordeel: je
bent geen hele dag kwijt en je hoeft er niet
voor te reizen. Maar toch. . . We mailden
wat af. Bovendien hebben we 3 edities van
het blad huurders voor elkaar gekregen. De
Algemene Ledenvergadering moest dan
wel verzet worden, maar kon in juni toch
plaatsvinden (met zitplaatsen op 1,5 meter
natuurlijk). In de tijd tussen eerste en twee
lockdown hebben we elkaar wel gewoon
gezien, op het VvA-kantoor of bij Arcade in
de coronaproof opstelling met tafels op 2
meter uit elkaar.
2

Eind van het jaar werden in intensieve
gesprekken de prestatieafspraken met
Gemeente Westland gemaakt. En ja,
eindelijk, de corporaties in Westland
gaan aan tafel als er ook maar een
postzegel grond te verdelen is. Arcade en
Wonen Wateringen kregen ‘het primaat’,
de voorkeurspositie voor ontwikkelen,
bouwen en onderhouden bij sociale
nieuwbouw! Natuurlijk gaan die 180
woningen in 2021 niet lukken. De plannen
zijn niet rond, er liggen geen tekeningen.
Maar waarom zouden we niet mikken op
360 nieuwe sociale huurwoningen in 2022.
En daarna weer 180 per jaar erbij. Terecht
signaleerde de directeur-bestuurder van
Arcade: “Er ligt een enorme druk op de
woningmarkt en dus is het nodig om tot
harde afspraken te komen, met corporaties
die in het vervolg ook aan tafel zitten bij
bouwprojecten”.
Zie ook: Gemeente Westland
Ondertekening prestatieafspraken
Westland + corporaties - YouTube

Prestatieafspraken Westland
Thea Dijkman, Ruud Weber en Mar van
Duin hebben namens de Vereniging voor
Arcadehuurders deelgenomen aan de
gesprekken bij totstandkoming van de
raamovereenkomst voor prestatieafspraken met de Gemeente Westland. Wat ons
opviel is dat we als partijen aan de besprekingen begonnen (partijen staan apart of
tegenover elkaar) maar dat al bij de eerste
koffiepauze het idee groeide ‘we zijn een
team, we gaan dit doen met elkaar’.
Natuurlijk viel er soms een NEE, gezien
de uiteenlopende belangen. Zeker mede

dankzij onze procesbegeleider van bureau
Companen zijn alle kikkers in de kruiwagen gehouden en tekenden we op 14
december voor het resultaat, een solide
raamovereenkomst. Maar veel belangrijker dan dat ondertekende papier is het
gevoel dat bij alle deelnemers zit: Geen
“streven naar” of “inspannen tot”, maar
we-gaan-dit-doen: sociale huurwoningen
bouwen in Westland door de corporaties.
Het gehele artikel vind u op onze website:
www.VvArcadehuurders.nl

Lokale lasten
huurders
stijgen hard
In veel grote gemeenten stijgen de lokale
lasten voor huurders met gemiddeld 8%.
Dat blijkt uit cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen. In 34 van de 40 grote
gemeenten zijn huurders dit jaar meer
geld kwijt aan lokale heffingen dan vorig
jaar.
In 2021 betalen meerpersoonshuishoudens met een huurwoning gemiddeld €
390 aan lokale heffingen, 29 euro méér
dan in 2020. Dat de lokale lasten met
gemiddeld 8% stijgen is al jaren niet meer
voorgekomen. De sterkste stijging in
euro’s treft huurders in gemeente Westland. Zij gaan 99 euro meer betalen. In
Amsterdam, Den Haag en Utrecht moeten
huurders 60 tot 70 euro meer gaan
betalen.

Foto: Thierry Schut

De afvalstoffenheffing is dé veroorzaker
van de stijgende lasten voor huurders. Die
gaat met gemiddeld 9,1% omhoog. Naast
afvalstoffenheffing betalen huurders in
26 van de 40 gemeenten rioolheffing. Die
wordt gemiddeld 2,1% duurder.

Gevolgen voor AOW ?
Vraag: Onze zoon heeft huwelijksproblemen en wil tijdelijk bij ons intrekken.
Misschien gaat het langer duren dan we
nu denken. Heeft dat gevolgen voor onze
AOW? Antwoord: Nee, voor uw AOW niet.
U en uw echtgenoot ontvangen ieder een
AOW-uitkering voor gehuwden. Als uw
zoon bij u intrekt, blijft u dezelfde AOW
ontvangen. De AOW wordt alleen verlaagd
wanneer een alleenstaande gaat samenwonen. Overigens geldt het samenwonen van
een ouder met een eigen kind hierop als

Denkt u wel aan andere mogelijke gevolgen: voor huurtoeslagontvangers heeft een
extra inkomen in het huishouden gevolgen,
maar ook voor de gemeentelijke heffingen
wanneer er een extra ‘vervuilingseenheid’
wordt meegerekend.

Hoe de stijging van de lokale lasten eruitziet voor huurders in kleinere gemeenten,
en voor de waterschappen, blijkt later dit
jaar. Nadat alle overheden hun tarieven
hebben vastgesteld verschijnt de Atlas
van Lokale Lasten. Die biedt een compleet
overzicht van wat huurders en huiseigenaren aan hun gemeente moeten betalen én
wat zij moeten afdragen aan waterschap
en provincie. Dat verschilt per gemeente
sterk.

bron: blad geld en recht

Woonbond, januari 2021

uitzondering. Als een alleenstaande AOW-er
gaat samenwonen met een kind, blijft hij
of zij dus de (hogere) alleenstaanden-AOW
ontvangen.

Huurtoeslag check

gebeld? Mail naar wonen@vitiswelzijn.nl
of bel 0174-630358.

De nieuwe loonstrookjes zijn binnen.
Ook voor u kan iets veranderd zijn bij
verhuizing, loonsverhoging of geboorte.
Een klein verschil in inkomen, hoger
of lager, kan al gevolgen hebben
voor de huurtoeslag. Voorkom
latere terugbetaling, of kijk of je
recht hebt op meer huurtoeslag op
www.toeslagen.nl/proefberekening.

Ook wanneer u graag wil verhuizen, maar
niet weet waar te beginnen? De Vrijwillige
Wooncoaches van Vitis helpen u graag
verder en bieden ook ondersteuning bij
andere vragen op het gebied van wonen.
Zij kunnen u helpen bij het inschrijven als
woningzoekende of het reageren op Woonnet. De Wooncoaches kunnen met u meedenken over de mogelijkheden die er zijn.

Geen internet? Bel even met de woon
coaches van Vitis. Tijdens de coronacrisis
helpen ze graag telefonisch. Zodra
de maatregelen het toelaten, komt er
ook weer een inloopspreekuur in het
gemeentehuis in Naaldwijk. Houdt
voor de laatste informatie de website
www.vitiswelzijn.nl in de gaten. Wilt u
door één van de Wooncoaches worden
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Huurverlaging 2021
In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen eenmalig
recht op huurverlaging. De huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale
huurwoning bij een corporatie met een relatief laag inkomen en hoge huur. Het gaat om
huurders met een kale-huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens.

Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging
Samenstelling huishouden

Zwartenhoek
Monster
Opnieuw een ingrijpende operatie: in
september 2020 werden de huurders
in een deel van de wijk Zwartenhoek in
Monster geïnformeerd over het geplande groot onderhoud. De werkvoorbereider van Weboma start in februari 2021
met het maken van een afspraak met
de huurder om de woning te bekijken
en de werkzaamheden met huurder te
bespreken.
Bij enkele woningen zitten beschermde
gierzwaluwnesten onder dakranden en
-pannen. Tijdens de broedtijd, van april
tot en met augustus, mag binnen een
afstand van tien meter van deze broedplaatsen niet worden gewerkt. De werkzaamheden van een paar blokken worden
hierdoor niet in één keer uitgevoerd. Het
groot onderhoud van een woning waar
een gierzwaluwnest zit en de naastgelegen woningen vindt na 1 september 2021
plaats.
Het werk bestaat uit aanbrengen van isolatie in de kruipruimte en na-isoleren van
de spouw, uithakken en opnieuw voegen
van de woningen en bergingen, vervangen en isoleren van dak en dakranden
en vervangen van de kozijnen. Daarna:
het schilderen van de voordeur en de
bergingsdeur. De huurders zullen vooral
geluidsoverlast van de herstelwerkzaamheden aan de gevel ervaren. Daarnaast
brengt vervangen van de kozijnen
ongemak met zich mee. Arcade heeft de
huurders opgeroepen om bij een bijzondere situatie zoals bijvoorbeeld ziekte,
dit meteen door te geven zodat samen
naar een goede oplossing kan worden
gekeken.

inkomen lager dan

kale huur hoger dan

1 persoon

€23.725,-

€633,25

1 persoon met AOW

€23.650,-

€633,25

2 personen

€32.200,-

€633,25

2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)

€32.075,-

€633,25

3 of meer personen

€32.200,-

€678,66

3 of meer personen (minstens 1 in de
AOW-leeftijd)

€32.075,-

€678,66

Is het gezamenlijk huishoudinkomen over
2019 onder de gestelde inkomensgrenzen,
dan hoeft een huurder niets te doen. In
februari 2021 ontvangt Arcade inkomensgegevens van alle huurders van de Belastingdienst die mogelijk in aanmerking
komen voor huurverlaging. (Ook hier geen
exacte cijfers maar een letteraanduiding. De
letter bepaalt wie in aanmerking komt en
wie niet.) Zodra Arcade de letters ontvangen heeft, schrijft men direct de huurder
aan met de mededeling dat de huur naar
beneden wordt bijgesteld en wat het nieuwe
huurbedrag wordt. Huurders die volgens de
Belastingdienst niet in aanmerking komen
krijgen geen brief. Let op: met verlagen van
de kale huur valt ook de huurtoeslag lager
uit! Reken u niet meteen rijk maar maak de
proefberekening op www.toeslagen.nl
Is het gezamenlijk huishoudinkomen thans
lager dan het inkomen over 2019 en lager
dan de benoemde inkomensgrenzen? Dan
kùnnen deze huurders in 2021 ook eenmalig

Inschrijving Woonnet
controleren
Kijk uw inschrijving na! Ook onlangs kregen
we weer het voorbeeld van een dame die
stellig meende dat ze stond ingeschreven
bij Woonnet Haaglanden. Bij reageren
op een woning bleek dat al 4 jaar niet zo
te zijn, en moest mevrouw teleurgesteld
worden. Let op uw inschrijving, kijk hem na,
en zorg dat u elk jaar verlengt. De verlenging gaat nu eenmaal niet automatisch,
u moet ieder jaar weer aangeven dat u
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in aanmerking komen voor huurverlaging.
Zie de spelregels op de website van Arcade.
Als bewijs overleggen deze huurders loonstroken of uitkeringsgegevens waaruit blijkt
dat hun inkomen meer dan 6 maanden
lager is. Om fraude te voorkomen, voert
Arcade de huurverlaging alleen door na
een officiële BRP, DigiD en UWV controle
op kantoor. Verleent een huurder hieraan
geen medewerking, dan wordt het verzoek
afgewezen.
Wie daadwerkelijk in aanmerking komt voor
de huurverlaging, doet pas in 2022 weer
mee met de jaarlijkse huurverhoging in juli.

ingeschreven wil blijven. Hierover ontvangt
u digitaal bericht en bent dan in de gelegenheid de verlenging te betalen (momenteel €12,50). De spelregels en voorwaarden
worden niet bedacht door een corporatie
als Arcade, maar gelden regionaal en zijn
duidelijk vermeld op de website van SVH,
de Sociale Verhuurders Haaglanden en
www.WoonnetHaaglanden.nl.
Ook voor de dochter/kennis/buurvrouw/
neef die wel eens digitaal zaken regelt voor
degene die geen computer gebruikt: goed
om dit even na te kijken.

Huurverhoging 2021
Als elk jaar, adviseert de Vereniging voor Arcadehuurders VvA op het voorgenomen beleid
van Arcade bij verhoging van de huren op 1 juli 2021. Door de Minister zijn de volgende
maximale percentages vastgesteld:
De maximale huurververhogingspercentages op basis van de inkomensgrenzen 2021
mogen als volgt worden toegepast :
■ 2,4% huurstijging voor huishoudens met een inkomen tot en met € 44.655,■ 5,4% huurstijging voor huishoudens met een inkomen boven € 44.655,Huishoudinkomen

minimale
huurverhoging
2021

maximale
huurverhoging
2021

Sociale huurwoning

< € 44.655,-

0%- 2,4%

2,4%

Sociale huurwoning

> € 44.655,-

0%- 2,4%

2,5% - 5,4%

Vrije sector huurwoning

n.v.t.

0%- 2,4%

2,4%

personen?, of 2e Heeft één of meer
bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd
bereikt? Dan zijn deze huishoudens
uitgezonderd van de extra hogere
huurverhoging. Dat geldt ook
voor bepaalde groepen chronisch
zieken en gehandicapten. Voor deze
uitzonderingscategorieën geldt een
maximale huurverhoging van 2,4%.
Arcade wil ook in 2021 gebruik maken van
inkomensafhankelijke huurverhoging om
zo de doorstroming van hogere inkomens
te blijven stimuleren. Voor bewoners met
een hoger inkomen komt de maximale
huurverhoging in 2021 uit op 5,4 procent
(inflatie 1,4% +4%). De inkomensgrens voor
inkomensafhankelijke huurverhoging is in
2021 € 44.655,-. Voor huishoudens met een
inkomen van meer dan € 44.655,- gelden
twee uitzonderingen:
1e Bestaat het gezin uit vier of meer

Het ‘voorstel tot huuraanpassing’, de jaarlijkse brief met toelichting, moet Arcade
ook dit jaar vóór 30 april bij u op de mat
hebben. Ingangsdatum huuraanpassing is
dan 1 juli 2021.

Check je heg!

tot maart. Denk aan bladeren, een takken
hoop, boomstronken of een composthoop. Wist jij dit?
Gerard en Roel werden hiermee geconfronteerd toen de buurman een schutting
wilde in de plaats van de coniferenhaag.
Onder die haag lag een egel in winterslaap
in haar ‘leger’. Dat is héél voorzichtig weggedragen door twee stoere tuinmannen,
met alle egards voor het egeltje. Eind van
het verhaal: het egeltje heeft het overleefd
en had in datzelfde jaar twee worpen. Eind
goed, al goed!

De lichaamstemperatuur van een egel in
winterslaap daalt van circa 35 graden naar
nog maar 5 graden. Voor een egel aan
zijn winterslaap begint, maakt een egel
een eigen leger (nest) van bladeren, hooi
en stro. Ze zoeken of graven een ondiepe
holte onder dichte struiken, een houtmijt
of een haag, zo ongeveer 30 cm diep. Dit
redelijk ruime nest heeft 2 uitgangen: een
op het zuiden gericht en een op het noorden gericht. Ze zoeken een plek voor de
winterrust voor de periode van november

Overigens mag de gemiddelde huuraanpassing een corporatie voor alle
sociale huurwoningen samen niet hoger
zijn dan maximaal 1,4%, de zogenoemde
huursombenadering

Stichting DierenLot

5

Vacature
Het is bekend dat de Vereniging voor
Arcadehuurders VvA al enige tijd ‘nieuw
bloed’ in het bestuur aan het werven is.
Ondanks professionele ondersteuning
hierbij, is het nog niet gelukt onze huurdersvertegenwoordiging stabiel uit te breiden en een nieuwe voorzitter en bestuursleden te benoemen die op beleidsniveau
met ons en onze corporatie meedenken.
Onlangs is meegedeeld dat thans wél
enige vergoeding bespreekbaar is, daar
waar voorheen een vrijwilliger als onbezoldigd beleidsadviseur gewenst was. Reden
waarom we ons tot jou richten: wellicht
dat je in je netwerk een kandidaat treft die
■ teamspeler is; gericht op samenwerking
■ aandacht heeft voor strategisch/
beleidsmatig niveau, maar ook
voor schimmels, lekkages en
communicatieklachten
■ bereid & in staat is om wekelijks
enkele uren te besteden aan het
huurdersbelang
■ netwerker is
■ goede spreekvaardigheid heeft, maar
minstens evengoed kan luisteren
■ bekend is met de gangbare digitale
communicatiemiddelen
Bekendheid met wet- en regelgeving in de
sociale huursector is een pré. Onze hoop is
gevestigd op het regionale netwerk, maar
zou een kandidaat daarbuiten huizen dat
is dat natuurlijk bespreekbaar. Inmiddels
staat de deur ook open voor niet-huurders.
We kijken uit naar je reactie!

Aankoop Vestia woningen
De kogel is door de kerk: de handtekeningen
staan onder de overname van 1212 Westlandse woningen van het noodlijdende
Vestia. Belangrijk om dit vóór 31 december
2020 te doen, omdat de overdrachtsbelasting van 2 naar 8% is gestegen per 1-1-2021.
In het advies dat de VvA uitbracht zijn twee
dingen belangrijk: 1e de zittende Arcadehuurders ondervinden geen nadelige gevolgen bijvoorbeeld in onderhoud omdat er nu

een extra pluk te onderhouden woningen is
aangekocht, en 2e de huurders van de Vestia-woningen die in aanmerking komen voor
een huur naar sociaal niveau (huurtoeslag
bereikbaar), krijgen de mogelijkheid de huur
te laten verlagen wanneer het inkomen daar
aanleiding toe geeft. Dus: aantoonbaar laag
inkomen kan verlaging van de huur betekenen. Helaas blijk dat ‘aantoonbaar’ wel hard
nodig. Je zal ze op de koffie hebben die proberen met valse verklaringen, gekopieerde

loonstroken of werkgeversverklaringen van
een gefingeerde baas proberen een huis te
bemachtigen of de huur te laten verlagen.
Fraude: niet doen dus!
Bij de Vestia-deal hebben natuurlijk de
Autoriteit Woningcorporaties èn het WSW
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
meegekeken en toestemming verleend. Met
de aankoop komt het Arcade-bezit boven
10.000 verhuureenheden. De organisatie
groeit navenant: ook van Vestia zijn 6 medewerkers meegekomen.

Het containertuintje rukt op
Productontwerper Henk-Jan Room
hoorde in de wandelgangen bij gemeente
Den Haag over het probleem van ‘bijplaatsingen’: afval dat náást een afvalcontainer
wordt gezet, zoals een vuilniszak, glas of
een oude bank. Samen met Martin van
Diggelen bedacht hij de CityGard containertuintjes. Een kant-en-klaar minituintje
dat om een ondergrondse vuilcontainer
geplaatst wordt.

Containertuintjes in de stad.
Foto: CityGard

Ook meer groen in je straat? Kijk op de
website van CityGard. Overigens beslist
de gemeente uiteindelijk over plaatsing
dus het kan geen kwaad om ook bij je
gemeente eens de vraag neer te leggen.

www.CityGard.nl
De containertuintjes worden gemaakt van
gerecycled plastic afval en geprint in Dordrecht door een van de grootste 3D printers
van Nederland. Martin en Henk-Jan leveren de tuintjes het liefst met planten en al.
De tuintjes vragen wel om planten die niet
giftig zijn, tegen een stootje kunnen, makkelijk te onderhouden zijn en het liefst het
hele jaar mooi blijven. Daarom worden de
tuintjes nu onder meer vaak beplant met
rozemarijn, dwergvlinderstruiken en wild
kattenkruid. ”Een aantal van onze containertuintjes wordt ook door omwonenden
verzorgd. Dat gebeurt al in Amersfoort,
Den Bosch, Zaandam en Alkmaar. Zo
onderhouden twee inwoners uit Zaandam
maar liefst 5 tuintjes en helpen leerlingen
van een lokale basisschool in Amersfoort
om de tuintjes te verzorgen.”

De waterkoker
Die hadden we zelf moeten bedenken!
Plaats de waterkoker niet pal onder het
keukenkastje. Al na enkele weken heeft de
onderkant van het kasje te lijden door de
optrekkende hete waterdamp. En neen,
dat valt niet onder ‘even gratis kastje
laten vervangen’. Dus geef ‘m de ruimte
bij water koken!

Klimaatopwarming

Kans voor
exoten
Het klimaat is blijvend veranderd, maar daar
zijn tuinliefhebbers nog niet aan gewend.
Experimenteren dus, stelt tuingoeroe
Romke van de Kaa in het Algemeen Dagblad
voor: Tuinliefhebbers snoeien hun rozen
in maart, terwijl ze dat nu ook in januari
zouden kunnen doen; ze wachten met het
buitenzetten van de kuipplanten braaf tot
na ijsheiligen (15 mei). Tegenwoordig heb
je dan meer kans op een hittegolf. Ook wat
plantenkeuze betreft zijn we behoudend. We
zouden allang kunnen experimenteren met
struiken die je nu best ‘s winters buiten zou
kunnen laten, desnoods met af en toe wat
bescherming van vliesdoek of noppenfolie
als het nog een keer echt vriest. Bijvoorbeeld de Gardenia, of Kaapse jasmijn. Niet
alle Gardenia’s zijn winterhard, maar ‘Crown
Jewel’ en ‘Kleim’s Hardy’ kunnen tegen wat
vorst. Heb je geen tuin, zet er dan een in een
grote kuip voor de balkondeuren en geniet
van de witte bloemen. Een struik die al wel
een beetje tot onze tuinen is doorgedrongen
is de Ceanothus, ook wel Amerikaanse- of
Californische sering genoemd. We kunnen
nu ook de diepblauwe variëteiten planten,
waarvan we vroeger dachten dat die het alleen in exotische oorden zouden doen.
Het volledige artikel natuurlijk weer op www.
VvArcadehuurders.nl en op www.ad.nl
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Hyperloop in onderzoek
Toekomst? Dagelijks vervoer van honderden pallets met verse Westlandse producten naar de Rotterdamse haven, Schiphol
of de ferry in Hoek van Holland, via buizen.
Via een laadstation middenin je bedrijfshal
en wég zijn de pallets. Binnen mum van tijd
naar een klant of volgend transportmiddel.
Diverse gemeenten, provincies en grote
bedrijven tekenden onlangs een convenant
voor onderzoek of zo’n hyperloop voor
vracht, oftewel cargoloop, mogelijk is in de
drukke Randstad. Rik Roeske, projectleider
van Cargoloop Holland, is ervan overtuigd
dat dit een grote verbetering kan aanbrengen in het vervoeren van vracht

bewerkstelligd, door het reduceren van
CO2-emissies.
Het onderzoek richt zich op het traject
tussen de Rotterdamse haven, Westland
en Schiphol, en dan juist op het vervoeren van versproducten, die gebaat zijn bij
snel vervoer en weinig vertraging. Planten, bloemen, groenten en fruit dus. Het
Westland is dé plek om te beginnen. Ook
PostNL heeft getekend voor onderzoek
naar de mogelijkheid om post of pakketjes

door de lageluchtdrukbuizen te vervoeren.
Onder andere Schiphol, de Dutch Flower
Group, gemeente Rotterdam, gemeente
Westland, groentehandelaar The Greenery,
het Groente en Fruithuis en Greenport
Duin- en Bollenstreek verwachten de eerste onderzoeksresultaten medio 2022.
AD - Rianne de Zeeuw-Heus
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Oplossing van de puzzel in blad 20: Meer
grond beschikbaar en meer bouwen geeft
doorstroming. De winnaar van een cadeaubon van € 10,00 stuurde digitaal in en kreeg
de cadeaubon thuisgestuurd. Insturen van
puzzel 21 kan tot 21 maart 2021 per mail,
contactformulier op de website of met een
gewone briefkaart. U maakt evenveel kans!

E Pvoor Arcadehuurders,
H O P
Vereniging

U

land met een impressie van de cargoloop.
© Thierry Schut/Hyperloop Development Program

Voordelen
De lageluchtdrukbuis van een cargoloop
zal ongeveer 2 meter breed zijn en kan
boven- of ondergronds worden gemaakt.
De voertuigen zweven onder een rails door
middel van magneten en worden aangedreven met elektriciteit: vermindering van
onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur en verlichtend voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke verbetering van
de luchtkwaliteit in de Randstad worden

Rik Roeske, projectmanager van Cargoloop Hol-
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info@VvArcadehuurders.nl, of secretariaat
VvA, Van Bemmellaan 62, 2681 CX in
Monster.
Succes!
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De huismeester
We maken kennis met een nieuwe
complexbeheerder in Den Haag, Marcel
Louis. Marcel werkte al een aantal uren
als complexbeheerder voor een andere
corporatie elders, en keek uit naar
uitbreiding. De match met Arcade is
compleet. Zijn ervaring als zelfstandig
ondernemer bracht hem in contact
met velerlei mensen, en zijn ervaring
in technische zaken bij een eerdere
werkgever komt zeer van pas.
De torens aan de Leyweg zijn in gebruik
genomen door de nieuwe Arcadehuurders. Tijdens de verhuizing konden
de nieuwe huurders grofvuil plaatsen
in de door Arcade beschikbaar gestelde
container. Op deze manier werd het
grofvuil direct en gratis afgevoerd en bleef
de omgeving schoon en netjes. Een goede

service van onze huisbaas, vindt u niet?
Helaas werden er vuilniszakken, dozen,
verfresten en grofvuil niet in de container
maar ernaast geplaatst. Alle nieuwe
bewoners is per brief gevraagd om het
door te geven als de bouwcontainer vol
is. Als de vervuiling niet stopt, verwijdert
Arcade de bouwcontainer definitief en is
men zelf verantwoordelijk voor het (laten)
afvoeren van grofvuil. Da’s niet handig! De
huismeester is vaak aanwezig in en rond
het complex. Hij heeft een belangrijke
signalerende rol en spreekt bewoners ook
aan bij het niet naleven van de leefregels
en de algemene huurvoorwaarden.
Gelukkig kon Marcel al snel aangeven
dat, na de brief, de situatie duidelijk
verbeterd is. Veel woonplezier, daar in de
Schoone Ley!

Telefoonnummers &
adressen
De Vereniging voor Arcadehuurders VvA
maakt dit blad voor Arcade-huurders.
In de huurdersvertegenwoordiging zijn
vrijwilligers actief die zich verdiepen in de
wereld van het huurwonen bij corporatie
Arcade.
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
Contact
Bij voorkeur per e-mail.
Thea Dijkman, De Lier,
tel. 0174-885734,
tk-ade@kabelfoon.net
Mar van Duin, Monster, 0174-240144
Dick van der Marel, Monster
Hans van den Muijsenberg, De Lier
Ruud Weber, Den Haag
Cor Verbeek, Naaldwijk

Geen internet?

Huurders panel
Uw mening telt! Wij horen deze graag en
daarom doen wij een oproep. Neemt u deel
in ons huurderspanel?

Wat betekent dit?
Een aantal keer per jaar vragen wij u digitaal
uw mening te geven. Bijvoorbeeld over de
volgende onderwerpen: Wat vindt u van de
dienstverlening van Arcade? Hoe is uw reparatieverzoek afgehandeld? Hoe ver wilt u dat
de corporatie gaat in verduurzamen, en in
hoeverre bent u als huurder bereid daaraan
mee te betalen? Ook willen wij graag uw
mening vragen over bepaalde onderwerpen
die wij in vergaderingen van de Vereniging
voor Arcadehuurders bespreken.

De Vereniging voor Arcadehuurders en
Arcade trekken hierin samen op: uitkomsten
van de panel-vragen zijn voor beide partijen
beschikbaar. Dit gaat helpen ‘wonen en
huren bij Arcade in het algemeen’ te toetsen
aan de ervaringen van huurders en te verbeteren waar gewenst.

Mogen wij uw aanmelding tegemoet
zien?
AANMELDEN: stuur uw mailadres naar info@
VvArcadehuurders.nl met de mededeling
hoe vaak per jaar u benaderd mag worden
met een specifieke of algemene vraag. Ook
via info@arcadewonen.nl wordt uw aanmelding in behandeling genomen.
8

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

Digitaal
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

