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‘Ik hoop dat Jaivey 
net zo geniet als mijn 
kleindochter!’

We horen graag uw 
mening via de WocoApp!

Inspirerend 
burgerinitiatief 
wordt beloond

De CHR in 
deze pandemie



2020 zal inderdaad de 
boeken ingaan als 
een heftig jaar.  

De pandemie en bijbehorende maat- 
regelen hebben ook zijn weerslag op  
de medewerkers van Openbaar Belang. 
Zo werkt iedereen zoveel mogelijk thuis 
en wordt er veel via de computer over-
legd. En het kantoor is op dit moment 
alleen open voor noodzakelijke afspra-
ken. ‘We proberen onze klanten op een 
andere wijze te faciliteren. Zo is de nieu-
we WocoApp een verlengstuk van onze 
digitale omgeving waarin huurders zelf 

een reparatieverzoek kunnen inplannen 
of een bericht kunnen sturen. Snel en 
makkelijk online een afspraak inplannen 
door de huurder zelf, onafhankelijk van 
onze (telefonische) openingstijden. We 
merken dat zeker al één derde van de 
bewoners gebruik maakt van één van 
onze digitale kanalen. Die vernieuwing 
is dus echt nodig, los van corona,’ aldus 
Sjoerd. 

Werken met vaste gezichten
Bovendien gaat de verbeteringsslag 
verder. Met het oog op Resultaat 
Gericht Samenwerken (RGS) gaat
Openbaar Belang een samenwerking 
aan met slechts twee hoofdaannemers.
 ‘Nijhuis en Smaak gaan voor ons het 
dagelijks, planmatig en mutatie-
onderhoud verzorgen. Zo krijgen de 
bewoners meer vaste gezichten en 
vaste bedrijven aan de deur en hebben 
wij niet meer te maken met tientallen 
leveranciers. In de toekomst zou het 
mooi zijn als een bewoner de aannemer 
rechtstreeks kan benaderen, zonder de 
tussenkomst van ons’. 

Drukte in de buurt
Sjoerd snapt dat de overheidsmaat-
regelen inzake corona ook niet altijd 
makkelijk zijn voor de bewoners. Meer 
mensen werken thuis, het is drukker in 
de buurt. ‘We zien dat het aantal mel-
dingen van overlast is gestegen. Dat is 
logisch, maar we willen ook vragen om 

een beetje tolerantie naar elkaar. Dat 
je merkt dat iemand of een gezin meer 
thuis is, betekent niet dat het automatisch 
overlast oplevert. Probeer onderling 
afspraken te maken voordat je een klacht 
bij ons indient. Je kunt het oefenen voor 
je gitaarles óók doen op een moment 
dat de baby van de buren niet ligt te 
slapen. Zo los je het samen op.’

Ondanks dat het drukker is in de buurt, 
maakt Sjoerd zich zorgen om vereen-
zaming. ‘Er zijn veel alleenstaanden, 
niet alleen senioren. Het devies is; blijf 
zoveel mogelijk thuis. Maar bel ook eens 
aan bij die buurman die op zichzelf woont. 
Houd afstand, maar maak eens een praat-
je. Spreek elkaar eens voor de deur of 
op straat, dat kan al zoveel opleveren! 
Kortom, let een beetje op elkaar.’  /

'Let een beetje 
op elkaar…’

Openbaar Belang heeft als doelstelling om eind 2020 met haar woning-

voorraad gemiddeld op energielabel B te zitten. ‘Dat is gelukt!’, aldus 

directeur Sjoerd Quint. ‘Ondanks de coronacrisis zijn we doorgegaan 

met de verduurzaming van diverse complexen. Het isolatieproject van 

de flat aan de Lassuslaan is afgerond en we hebben 25 woningen in de 

Indische buurt onderhanden genomen. Al met al worden er in 2020 zes 

projecten afgerond die ons woningbezit naar gemiddeld energielabel B 

hebben gebracht. Dat is iets om trots op te zijn, zeker in zo’n bewogen jaar.’
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Directeur 
Sjoerd Quint 
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'We zien dat het aantal 
meldingen van over-
last is gestegen. Dat is 
logisch, maar we willen 
ook vragen om een 
beetje tolerantie naar 
elkaar'
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Dita: ‘Ik las in het bewonersblad over de actie dus ik 
besloot de app te downloaden. Saskia, de moeder van 
Jaivey, is bijna 16 jaar mijn buurvrouw geweest. Ik heb 

de komst van haar partner Gregorio mogen meemaken, met 
als kers op de taart de geboorte van Jaivey. Mijn dochter en 
kleinkinderen wonen wat verder weg in Wolvega, dus die zie 
ik niet zo vaak. Ik heb Jaivey echt in mijn hart gesloten, ik zag 
hem vaak buiten of in het trappenhuis. Inmiddels heeft mijn 
zoon, wonend in Zwolle-Zuid, ook een dochter: Lizelot. Ik was, 
en ben nu nog meer, een trotse oma!’

De buren woonden in een flatgebouw aan de Schuurmanstraat, 
dat gesloopt gaat worden. Op die plek komt een nieuw 
appartementencomplex. Dita heeft terugkeergarantie en 
hoopt in 2023 in het nieuwe appartement te trekken. Saskia, 
Gregorio en Jaivey zijn verhuisd naar het nieuwe project 
De Weezenlanden, een nieuw huis mét tuin. Dita: ‘Jaivey is 
een jaar ouder dan Lizelot, hij wordt in december vier. Ik zie 
Lizelot in de tuin lekker spelen en ik gun Jaivey dat ook! 
Vandaar dat ik de wens voor een trampoline heb gedaan. 
Ik hoop dat hij net zo geniet als mijn kleindochter!’

Openbaar Belang zocht 
de geluksvogels op… 

Gregorio: ‘Dita is voor ons altijd een hele lieve en attente 
buurvrouw geweest, die ook nog eens onze flat brandschoon 
maakte! Jaivey is ook dol op haar. Als ze elkaar tegenkwamen, 

buiten of in de flat, maakten ze altijd even een praatje. We 
waren al een tijdje op de hoogte van het nieuws dat we de flat 
gingen verlaten vanwege de sloop. Het kwam ons goed uit, 
want we wilden al een tijdje verhuizen naar een eengezins-
woning.  Vanwege de sloop hebben we een ophoging van 
de inschrijfduur bij de Woningzoeker gekregen. En daarmee 
konden we naar deze prachtige eengezinswoning in de nieuwe 
wijk De Weezenlanden. We zijn er heel blij mee. Al missen we 
Dita natuurlijk wel!’ 

Saskia vertelt: ‘Toen we hoorden dat de wens van Dita uit-
kwam, waren we ontzettend verrast! Wat enorm attent van 
haar, echt geweldig. Jaivey weet het nog niet, we willen het als 
een verrassing houden…’

Saskia en Gregorio hebben ook nog een boodschap voor 
Dita: ‘We missen haar en we zijn enorm dankbaar dat ze aan 
ons dacht met deze wens. Dita is altijd welkom om bij ons 
op bezoek te komen, om Jaivey te zien genieten van de 
trampoline!” /

‘Ik hoop dat Jaivey 
net zo geniet als mijn 
kleindochter!’

Openbaar Belang viert haar 120 jarig bestaan 
met de wensenactie: ‘Doe een wens voor je buren’. 
Bewoners kunnen de nieuwe WocoApp downloaden 
en mochten - ook om deze nieuwe digitale tool te 
vieren- in de app hun wens doorgeven. Bewoonster 
Dita Hut besloot mee te doen. Haar wens? 
Een trampoline voor haar buurjongetje Jaivey. 
Dita’s wens kwam uit!

Volgend voorjaar lekker          springen in de tuin!
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We horen graag uw mening 
via de WocoApp!
De WocoApp: een nieuwe 
app voor de huurders van 
Openbaar Belang. Via de 
Playstore of App Store is 
de app te downloaden op 
de telefoon. Maar waarom 
zou de huurder dat doen?

We willen graag uw mening horen. Bij-
voorbeeld over de manier waarop u een 
reparatieverzoek kunt melden, hoe de 
informatie op de website te vinden is of 
wat u van uw woning of buurt vindt. Nu 
kunt u via de WocoApp antwoord geven 
op de vraag: Mist u onderwerpen in 
het bewonersblad? 

Ook namens de CHR leggen we af en 
toe een vraag aan u voor. Ook kan het 
zijn dat we een vraag alleen aan u en 
uw buren stellen, bijvoorbeeld over het 
schilderwerk van uw woning. U hoeft 
zich niet iedere keer verplicht te voelen 
om mee te doen. Wij waarderen het ook 
als u af en toe meedenkt. Alle antwoor-
den gebruiken we om onze dienstverle-
ning te verbeteren. Uiteraard gaan we 
vertrouwelijk met de gegevens om. 

De app kan meer! 
Hij is ook handig om contact 
met ons op te nemen of een 
reparatieverzoek te melden 
en in te plannen.

Het Goltspad

8 woningen aan het Goltspad

8 woningen aan het Goltspad tegenover de Rechtbank

7 woningen aan de Thoden van Velzenstraat
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       Nieuwbouwproject
            de Weezenlanden!

Openbaar Belang heeft op het 
voormalige Isalaterrein de laatste 
23 sociale huurwoningen opgele-
verd. Mooie eengezinswoningen 
met tuin en parkeerplaats op een 
uniek stukje Zwolle, direct naast 
het centrum aan de nieuwe straten 
Thoden van Velzenstraat en 
Goltspad.

In totaal heeft Openbaar Belang 
35 eengezinswoningen in dit 
gebied gebouwd.
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Vanuit Openbaar Belang overlegt 
Willem van de Kolk met de twee 
vaste aannemers Nijhuis Bouw (met 

onderaannemers Nooter, Klappe en  
Schreuder) en Smaak (samenwerking 
tussen Hegeman Bouwgroep, Uw onder-
houdspartner Lenferink en Breman). ‘Met 
elkaar benut je ieders kennis en kunde om 
zo tot de beste kwaliteit voor de woningen 
te komen. Als je dit zo efficiënt mogelijk 
doet, levert dat ook nog eens een kos-
tenbesparing terwijl de kwaliteit van het 
onderhoud hoog is.’

Resultaatgericht samenwerken 
(RGS) is ‘hot’ in de corporatiewereld. 
Maar wat betekent het eigenlijk? 
Samen met vaste aannemers zorgen 
voor nog beter onderhoud van de 
woningen tegen lagere kosten. 
De aannemers denken vooraf 
mee over de slimste manier om 
de woningen te onderhouden.

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) 
voor een zo goed mogelijk resultaat

Twee partijen voor alle woningen
In het nieuwe jaar wordt het planmatig onderhoud en veel 
reparatie-verzoeken door Nijhuis of Smaak uitgevoerd. Elke 
partij gaat de helft van het woningbezit onderhouden. Willem: 
‘Dat heeft als groot voordeel dat de aannemer op een gegeven 
moment ‘zijn’ woningen door en door kent. En u als bewoner 
heeft altijd te maken met dezelfde aannemer.’ 

Altijd dezelfde 
aannemer op bezoek

Wat merkt de bewoner?
‘Wat ook bij RGS hoort, is dat de bewoner bij het onderhouds-
proces betrokken wordt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u 
samen met alle andere bewoners uit de straat of flat de kleur van 
het nieuwe schilderwerk bepaalt. Maar ook dat u als bewoner 
invloed heeft op wanneer het onderhoud binnen een bepaalde 
periode wordt uitgevoerd. De aannemer stemt alles goed af met 
de bewoners’, aldus Van de Kolk. 
Openbaar Belang wil echt de wensen van de bewoners horen en 
daar waar mogelijk uitvoeren. Willem: ‘Want duidelijk is dat hoe 
groter de participatie, des te groter de bewonerstevredenheid. 
Daar doen we het voor.’ 

Reparatie nog steeds zelf melden 
en plannen via Mijn Belang

Reparatie?
Wat niet verandert, is de manier waarop een reparatie gemeld kan 
worden. De bewoner kan veel reparaties zelf inplannen via Mijn 
Belang op de website of via de WocoApp. Achter de schermen 
belandt deze afspraak rechtstreeks in de agenda van Nijhuis of 
van Smaak. Ook kan de bewoner op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur een reparatieverzoek telefonisch melden. 

Al het onderhoud 
goed en makkelijk 
geregeld door 
Nijhuis en Smaak 



Drie jaar geleden verhuisde Frederika naar de Zwolse wijk Holtenbroek 
omdat ze iets meer reuring wilde. De voormalige woonomge-
ving Stadshagen is naar haar mening iets te rustig, dus pakte ze 

haar biezen. Dat er reuring is ontstaan moge duidelijk zijn, maar niet de 
gewenste variant. In haar flatgebouw wonen, naast een aantal prettige 
buren, óók een aantal overlastbezorgers en dat maakt haar woonbeleving 
tot een nachtmerrie. Geluidsoverlast, vernielingen, (seksuele) intimidatie, 
bedreigingen en inbraken zijn aan de orde van de dag. 

Frederika: ‘Deze vorm van overlast is een aanslag op je leven. Je staat er 
mee op en gaat ermee naar bed, je krijgt er buikpijn van... Mijn omgeving 

Als er door overlast een onprettige woonsituatie 
ontstaat, kun je twee dingen doen. Óf je verhuist, 
óf je maakt een vuist en biedt weerstand. 
Frederika Hulshof koos voor het laatste. Een 
bescheiden dame die groots handelt à la Jeanne 
d’Arc. Want met haar initiatief ‘Veilig Holtenbroek’ 
heeft ze de rust laten wederkeren in de wijk 
Holtenbroek en smaakt het succesvolle project 
wat haar betreft naar meer. 

We zijn zover dat 
het gebouw er weer 
netjes uitziet en het 
woongenot toeneemt

Inspirerend 
burgerinitiatief 
wordt beloond
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gaf het advies om te verhuizen. En 
dan? In mijn optiek lost weggaan niks 
op, want in mijn plaats komt weer een 
volgende gedupeerde. Ik wilde het 
proberen op te lossen, in plaats van te 
vluchten.’

Het balletje begint te rollen
Hulshof richt met een aantal bewoners 
een VVE-bestuur op, inclusief een 
WhatsApp-groep. Ook de plaatselijke 
wijkagent Berthold Snippe wordt aan 
de app toegevoegd en dan begint het 
balletje te rollen. ‘Berthold heeft ons 
zo goed begeleid. Hij gaf bruikbare 
tips en betrok de gemeente erbij. Er 
werden camera’s opgehangen, hogere 
boetes uitgedeeld en echt meer pressie 
uitgeoefend. We merkten langzaam ver-
betering. Inmiddels zijn we zover dat het 
gebouw er weer netjes uitziet, de buren 
met elkaar in de gemeenschappelijke 
tuin een kopje koffie drinken en het 
woongenot toeneemt,’ aldus Frederika. 

Het succes van haar initiatief doet  
Frederika besluiten om verder dan haar 
eigen flatgebouw te kijken. Ze flyert 
in de buurt en steeds meer bewoners 
(inmiddels 300!) sluiten zich aan bij de 
WhatsApp Buurtpreventie groepen van 
Veilig Holtenbroek. Ze gaat op advies 
van wijkagent Rosendo Grovell op  
bezoek bij collega initiatiefnemer  
Jeroen Balk, die in Houten (Utrecht) 
een soortgelijk programma heeft 
opgezet, om de kunst bij hem af te 
kijken. Hulshof: ‘Jeroen is ‘Stichting 
Veilig Houten Buurtpreventie’ gestart, 
en ik heb zijn principe overgenomen. 
Zijn app-systeem zit zo helder en func-
tioneel in elkaar, dat het inmiddels 
gebruikt wordt door alle wijken in die 

gemeente. Het burgerinitiatief is 
overgegaan in een stichting, inclusief  
bijbehorende subsidies. Dat hoop ik 
hier in Zwolle ook voor elkaar te krijgen.’

Uit eigen zak
Hulshof handelt geheel belangeloos. 
Haar fulltimebaan is inmiddels ingewis-
seld voor een 32-uurs contract omdat 
het project haar enorm veel tijd kost. 
De ‘Attentie! WhatsApp buurtpreven-
tie’-borden heeft ze tot dusverre uit 
eigen zak betaald. ‘Dat is voor nu ok 
hoor! Ik zie gewoon dat het aanslaat 
en succesvol is, dus dan doe je dat ge-
woon. Ik zie mogelijkheden die verder 
reiken dan buurtpreventie. In de wijk 
hangt een aantal AED’s, dus waarom 
zou je niet gratis reanimatiecursussen 
aanbieden en het aantal beschikbare 
AED’s uitbreiden? En denk aan ver-
keersveiligheid, daar valt ook nog winst 
te behalen!’   /

Wilt u zelf bijdragen aan een veilige 
woonomgeving en/of meer weten over 
het initiatief van Frederika? Kijk dan op 
www.veilig-holtenbroek.nl! Samen met 
onze partners maken we Holtenbroek 
Veiliger: Gemeente Zwolle, Politie, 
Travers Welzijn, Veilig Houten, 
deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ. 
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Openbaar Belang in 
deze pandemie.

Net zoals alle organisaties en instituties 
heeft onze vereniging de CHR OB ook 
veel last ondervonden van COVID-19. 
Het begon met een dilemma omtrent 
de jaarlijkse huurverhoging. Een aantal 
woningcorporaties, ook in Zwolle, 
wilden de huurverhoging laten ingaan 
op 1 oktober in plaats van op 1 juli. Dit 
om de huurders tegemoet te komen in 
deze financieel onzekere tijd. In overleg 
met het management van OB hebben 
wij geadviseerd daarvan af te wijken. 
Zo werden de mensen die door deze 
crisis echt en direct fors in de porte-
monnee waren geraakt, zoals ZZP-ers, 
gesteund door een individuele com-
pensatie in de huur. Een aantal mensen 
heeft hier gebruik van kunnen maken 
en zijn door deze maatregel niet in de 
problemen gekomen. Deze oplossing 
vonden wij als CHR een veel betere en 
meer sociale, dan alle huurders een 
voordeel van een gering bedrag voor 
een periode van 3 maanden als com-
pensatie te geven. Zo is een aantal 
van onze huurders behoed voor een 
financieel debacle.

Moeizame communicatie 
Maar tijdens deze pandemie hebben 
wij als CHR vooral ondervonden dat 
goede communicatie intern en met 
het bestuur onontbeerlijk is om een 
wezenlijke bijdrage te kunnen leveren 
aan het vertegenwoordigen van u als 
huurders bij onze corporatie.
Het was fysiek onmogelijk als CHR te 
vergaderen, omdat bijeenkomsten 
van meer dan vier personen verboden 
waren. Daarom moest de onderlinge 

communicatie, maar ook die met OB, 
veelal in een andere vorm plaatsvinden. 
Zo werd de telefoon en de mail vaak 
als communicatiemiddel ingezet of 
werd in een kleiner gezelschap verga-
derd. Het heeft ons geleerd dat het 
plenair vergaderen en bespreken veel 
voordelen heeft. Niet alleen wat betreft 
de snelheid, maar ook vanwege de 
zorgvuldigheid. Het interpreteren van 
beleidsstukken op papier en de conse-
quenties daarvan zijn lastiger voor een 
ieder te begrijpen dan wanneer daar-
van uitleg kan worden gegeven door 
experts. Zo hebben wij dit jaar, niet als 
gehele CHR om tafel kunnen zitten met 
de Raad van Commissarissen, maar 
slechts met een geringe afvaardiging. 

Slagvaardiger
Om dit alles komend jaar te verbeteren 
c.q. genoemde “ellende” te voorkomen, 
hebben wij als CHR besloten mee te 
gaan in de tijd van veranderende com-
municatie. Veel organisaties hebben 
inmiddels ontdekt dat succesvol verga-
deren via de moderne media een goed 
alternatief is. Daarom gaan wij als CHR 
ook een aantal I-pads aanschaffen. 
Wij hopen op deze wijze wat sneller en 
slagvaardiger te kunnen vergaderen 
en ook alle CHR-bestuursleden de 
tijd te geven hun inbreng in alle 
besprekingen te kunnen geven. 
Deze aanschaf heeft nog een bijkomend 
voordeel: wij kunnen wat beter en 
makkelijker contact creëren met u als 
huurders. Wij zullen dan ook, naast 
een inmiddels bestaande poll op onze 
website, u wat frequenter kunnen 

raadplegen bij zaken die ons allen aan-
gaan voor wat betreft onze corporatie. 
Uw mening zal vaker geraadpleegd 
kunnen worden omdat wij via sociale 
media direct contact met u als huurder 
kunnen hebben. Zo gaan wij kijken 
naar de mogelijkheid van het gebruik 
van FaceBook, het af en toe inzetten 
van de WocoApp en gaan wij ons be-
raden over meerdere mogelijke opties 
via deze sociale media.

Al met al lijkt het de CHR dat de aan-
schaf, die uiteraard een behoorlijke 
financiële aderlating is voor ons als 
vereniging, een goede investering is. 
Onze penningmeester heeft, in over-
leg met de financieel manager van OB, 
dan ook groen licht gegeven en is het 
geheel in de begroting verwerkt.
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Uw mening zal vaker 
geraadpleegd kunnen 
worden, omdat wij via 
sociale media direct 
contact met u als huurder 
kunnen hebben



Willem Kruijer treedt per 1 januari 2021 terug, na een 

wettelijk zittingstermijn van 8 jaar, als voorzitter van 

de Raad van Commissarissen. Willem zal tot 1 juli a.s. 

nog als lid van de raad aanblijven om zijn opvolger 

Alphonse Hanlo goed te kunnen inwerken. Dat zal niet 

moeilijk worden, want Alphonse is al drie jaar actief 

als huurderscommissaris bij Openbaar Belang. Een 

korte kennismaking.  

Hanlo: ‘De volkshuisvesting en de opgave waar de corporaties 
voor staan, zoals beschikbaarheid, betaalbaarheid  
en duurzaamheid, hebben al langer mijn belangstelling.  

Ik werk vanuit de RvC dan ook graag mee aan de realisatie daar-
van. Een Raad van Commissarissen kan voor de huurder soms 
aanvoelen als een ver weg orgaan. Maar we zijn allemaal mensen 
met een grote maatschappelijke betrokkenheid bij Openbaar 
Belang, we hebben het beste met organisatie en haar huurders 
voor. Zo schuiven leden van de Raad aan bij een overleg van de 
Centrale Huurdersraad, we proberen in contact te blijven met de 
huurders. Dat sprak - en spreekt me nog steeds - enorm aan bij 
Openbaar Belang. Openbaar Belang heeft zich moeten positio-
neren tussen twee grotere partijen in Zwolle. Dat is met de nieuwe 
directeur-bestuurder goed gelukt. Deze corporatie onderscheidt 
zich door dichtbij de huurder te staan, dat is de kracht van ‘klein’. 
Daarnaast is men niet bang initiatieven te ontwikkelen als de  
‘magische mix’, waarmee gekeken wordt naar een evenwichtige 
balans in een woonwijk.

Sinds de Herziene Woningwet uit 2015 worden 
er strenge eisen gesteld aan woningcorporaties 
en de daarbij behorende Raden. Zo is Alphonse 
beoordeeld door de ‘Autoriteit woningcorporaties’, 
voordat hij überhaupt in aanmerking kwam voor 
de functie van commissaris. 

Belangrijk aandachtspunt voor de RvC is de opgave 
waar de sector voor staat en de belemmeringen 
waar de sector mee wordt geconfronteerd. Het 
gaat om een primaire basisbehoefte: het hebben 
van geschikte huisvesting. Als toezichthouder 
(RvC) mag ik daar een bijdrage aan leveren. Daar-
naast is in de huidige situatie waarin iedereen 
thuis moet werken, de zorg dat binnen de orga-
nisatie het team een team blijft. Het is zaak dat we 
blijven zorgen voor onze medewerkers en natuur-
lijk ook onze huurders.’  /

Alphonse Hanlo 

De huidige woningmarkt is best ingewikkeld 
voor startende kopers. Woningen in het 
goedkopere segment zijn vaak al bijna ver-
kocht op het moment dat ze de verkoop in 
gaan. Lastig om er op tijd tussen te komen. 
Daarom heeft Openbaar Belang een nieuwe 
voorrangsregel voor haar huurders: met 
voorrang een woning van Openbaar Belang 
kopen. Dat hoeft dus niet de eigen huur-
woning te zijn.

Hoe werkt het?
Zodra Openbaar Belang een woning te koop 
aanbiedt, komt deze via Edwin van Vilsteren 
Makelaars op Funda. Ook kunt u de koop-
woningen op onze site vinden. Huurt u bij 

Openbaar Belang (vast huurcontract)? Dan 
krijgt u 14 dagen voorrang bij het kopen van 
deze voormalige huurwoning. In de adver-
tentie op Funda staat dat dit een woning van 
Openbaar Belang is en dat hier de koopvoor-
rangsregel van toepassing is. 

Meerdere gegadigden?
Wat als er 2 of meer huurders zijn die de wo-
ning willen kopen? Dan kijken wie het langst 
op het huidige adres woont. Degene met de 
langste woonduur heeft de eerste keus. 

Op onze website kunt u hier over meer lezen 
U ook contact opnemen met onze makelaar:
www.evvmakelaars.nl

Woning te koop! 
Huurders van Openbaar Belang 
hebben voorrang!

VoorzieningenWijzer zeer succesvol ingezet!
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Nieuwe voorzitter 
Raad van Commissarissen 

ledere maand (meer) geld overhouden. Wie wil 
dat nou niet? Ruim 90 huurders van Openbaar 
Belang grepen hun kans en deden mee met de 
VoorzieningenWijzer. Uit de eerste resultaten 
blijkt, dat het deze huurders geen windeieren 
heeft gelegd.

De adviseur van de VoorzieningenWijzer komt bij de huurder 
langs om samen de financiën goed in kaart te krijgen. Hij weet 
alles van landelijke regelingen en regelingen die die in de 
gemeente Zwolle gelden. Met een speciaal computerprogramma 
rekent de adviseur uit hoe er bespaard kan worden. Alles wat met 
elkaar besproken wordt, blijft tussen de huurder en de adviseur. 

Het mogelijk voordeel voor al deze huurders is meer dan 
€ 50.000 per jaar. Dat betekent per huishouden een gemiddeld 

bedrag van zo’n € 550 per jaar. Daar zitten ook uitschieters bij 
van € 2.000. Dit zijn besparingen omdat de huurder bijvoor-
beeld recht heeft op bepaalde subsidies of toeslagen waaraan 
niet gedacht was. Of door over te stappen naar een goed-
kopere verzekering of energieleverancier. 

De VoorzieningenWijzer helpt u om uw financiën op orde 
te krijgen en om mogelijk geld te besparen. Dat levert u 
een goede basis op.

Vanwege dit grote succes 
gaan we in 2021 door met 
de VoorzieningenWijzer. 

Heeft u ook interesse? 
Bel of mail ons! 



Openbaar Belang wenst u 
fijne feestdagen en een goed, 
gezond en gelukkig 2021!

Kantoor gesloten
Vanaf donderdag 24 december 15.00 uur 
tot maandag 28 december 9.00 uur zijn 
wij telefonisch niet bereikbaar. Dit geldt 
ook voor donderdag 31 december 15.00 
uur tot maandag 4 januari 9.00 uur. 

Heeft u een spoed-
eisende reparatie? 

U kunt dan denken aan een cv-storing, 
glasschade, een stroomstoring of een 
grote verstopping? Dan kunt u ook buiten 
kantoortijden dit melden door te bellen 
met Openbaar Belang via (038) 45 67 222. 
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Energiebesparende tips
  Zet de wasmachine alleen 
aan bij een volle trommel. Is de ECO 
stand aanwezig?   Gebruik deze altijd 
voor de normale was. Daarmee wordt 
normaal vervuilde was goed schoon 
met minder energie.

  Zet apparaten altijd uit 
als ze niet gebruikt worden. Veel 
apparaten verbruiken ook energie als 
ze op stand-by staan of als de stekker 
in het stopcontact zit. Verwijder ook 
de stekkers van opladers uit stop-
contacten als ze niet gebruikt worden. 
Dit voorkomt sluimerverbruik.

  Starten met koken? Zet dan 
de afzuigkap op de laagste stand. 
Een hogere stand is alleen nodig als 
de pannen flink dampen. Is het koken 
klaar? Laat de afzuigkap nog een 
paar minuten aanstaan om de laatste 
luchtjes af te zuigen. 

  Door de deur van de koel-
kast of vriezer te lang op te laten 
staan, ontstaat er een dun laagje ijs. 
Dit zorgt voor een extra verbruik. Ook 
is het goed om de vriezer niet kouder 
dan -18 graden te zetten. 
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Contact
Adres en openingstijden:
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle

van 9.00 tot 12.00 uur
binnenlopen ZONDER afspraak

van 12.00 tot 16.30 uur
alleen MET afspraak

Let op: Vanwege corona zijn we 
alleen op afspraak geopend. 
 
Telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van
9.00 uur tot 16.30 uur via: 
(038) 45 67 222

Reparatieverzoek
• Via Mijn Belang
• WocoApp
• Telefonisch tussen 9.00 en 12.00 uur

www.openbaarbelang.nl

Colofon
tip 1 tip 3

tip 4
tip 2

Meer tips? Kijk op www.iedereendoetwat.nl/energie  of
www.milieucentraal.nl/energie-besparen


