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Een warm gesprek
met de CHR

risico op overlast

Directeur Sjoerd Quint

“De magische mix
werkt, minder
risico op overlast”
‘‘Bij Openbaar Belang geloven wij in
de kracht van gemengde complexen
en buurten. Daarom zijn we vorig jaar
gestart met de zogenoemde ‘magische
mix’. Een unieke methode om woningen
toe te wijzen. Hierdoor proberen
we een gezonde verdeling te krijgen
tussen mensen die wat extra aandacht
nodig hebben en mensen met meer
veerkracht.

2

We hebben huurders die lang en tevreden bij ons huren. Maar we hebben
ook collega’s die zich al jaren met veel plezier voor Openbaar Belang
inzetten. Vlnr Paul Velzen 30 jaar en recent met pensioen, Dini Taïb 25 jaar,
Sjoerd Quint en Mariska Vakkert 25 jaar.

D

e magische mix heeft een positieve invloed op de leefbaarheid
in complexen en de buurt. Er is
minder kans op overlast en de sociale
controle is groter. Zo ontstaat meer
balans binnen onze flats en buurten.
Daarnaast zijn we gestart met een bijzondere pilot: de VoorzieningenWijzer.
Een onafhankelijke adviseur die met
onze huurders om tafel gaat zitten.
Samen brengen ze de financiën van de
huurder in kaart, om te kijken of er nog
mogelijkheden zijn voor regelingen.
Veel bewoners hebben recht op lokale
en/of landelijke toeslagen, waarvan ze

het bestaan niet eens weten. De VoorzieningenWijzer kent deze regelingen
en toeslagen en biedt hulp bij het
aanvragen. Dat we van een succesvolle
pilot mogen spreken, blijkt wel uit de
opbrengst. De 100 huurders die hebben
meegedaan, kregen op jaarbasis gemiddeld € 540 terug! De één een paar
tientjes, de ander wel € 2.000. Dat zijn
bedragen die voor een bewoner ervoor
kunnen zorgen dat er geen huurachterstand ontstaat. Hiermee wordt een
vervelende incassoprocedure voorkomen. Daarom kunnen huurders van
Openbaar Belang ook in 2021 gratis
meedoen aan de VoorzieningenWijzer.
Mensen kunnen zich aanmelden, maar
meestal is er een aanleiding voor. Loopt
een bewoner achter met de huur, dan
gaan we in gesprek en bieden we de
mogelijkheid tot de VoorzieningenWijzer
aan," aldus directeur Sjoerd Quint.

Lopende zaken

De 23 sociale huurwoningen die voor
Openbaar Belang zijn gebouwd op het
voormalige Isala-terrein in de stad,
worden inmiddels bewoond. Daarnaast
is Openbaar Belang trots op de behaalde duurzaamheidsdoelstelling voor ons
gehele woningbezit, om een gemiddeld
B label te scoren op de gehele woningvoorraad! Verbeterde isolatie en de
installatie van zonnepanelen hebben
ervoor gezorgd dat de energielasten
daalden. Daardoor konden ook de
woninglasten omlaag. De verduurzaming van onze woningen is in volle
gang!

"Openbaar Belang heeft
besloten dat deze 0%
‘huurverhoging’ voor
sociale huurders, ook
geldt voor huurders
binnen de vrije sector."

Meer goed nieuws

Vanuit de overheid is verplicht dat dit
jaar de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog mag. Openbaar
Belang heeft besloten dat deze 0%
‘huurverhoging’ voor sociale huurders,
ook geldt voor huurders binnen de
vrije sector. Sjoerd: "We willen geen
onderscheid maken. Aanleiding voor dit
besluit was de corona-pandemie. Voor
heel Nederland was het lastig, ook
voor ons. Maar de processen binnen
Openbaar Belang zijn afgelopen jaar
zodanig aangepast, dat wij onze dienstverlening zo veel mogelijk en veilig
hebben kunnen doorzetten. Ook alle
planmatig- en verduurzamingsprojecten
zijn volgens planning in opdracht
gegeven. We hebben kunnen leveren
wat binnen de corona maatregelen
mogelijk is. En dat merken we in de
tevredenheidsscore. Daar ben ik
trots op!"
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Help!

Bent u financieel fit?

Mijn buxus is
opgevreten door
de buxusmot
Nederland wordt de laatste tijd geteisterd
door de buxusmot. Dit kleine beestje ziet in
alle buxussen een feestmaaltijd. Na afloop
is er weinig meer over van de buxus.
Een dode buxushaag moet u verwijderen.
Dit staat in het besluit kleine herstellingen.
Gelukkig zijn er alternatieven voor de
buxus.
• Haagliguster, met diepgroene ovalen bladeren
• Gewone liguster, met donkergroene smalle
en langgerekte bladeren
• Chinese kamperfoelie, met donkergroene
ovalen bladeren

Soms kan het voorkomen dat het op financieel vlak even niet helemaal
lekker loopt. Heeft dat direct invloed op het betalen van de huur?
Neem dan contact met team Sociale Huurincasso van Openbaar Belang
via (038) 4567 222 of teamincasso@openbaarbelang.nl.

De tuin
groener
maken
Periodes van extreme hitte en droogte.
Ze komen steeds vaker voor. Of juist
enorme hoosbuien die de straten en
tuinen blank laten staan. Door deze
veranderingen is een tuin met veel stenen
niet meer van deze tijd.
Door een groene tuin wordt regenwater veel beter
door de grond opgenomen. Minder tegels zorgen
voor minder warmte. En een boom of struik zorgt
voor meer schaduw. En dat kan zelfs een paar graden
schelen.
Een groene tuin is fijn voor uzelf. Maar uw groene tuin
of balkon is ook fijn voor de natuur in Zwolle. Bijen,
vlinders en vogels vinden het daar goed toeven.

4Aangetaste Buxus

Haagliguster

Dus…. Stenen eruit, groen erin!

Geldfit: Hoe fit zijn uw financiën?

Maar soms is dat niet direct nodig. Dan kan het
wel heel goed zijn om, anoniem, te kijken hoe u uw
geldzaken fit kunt houden of weer fit kunt krijgen.
Op de site www.geldfit.nl kunt u de gratis
geldfittest doen. Door deze test kunt u inzicht
krijgen in hoe financieel fit u bent. Kunt u iedere
maand de rekeningen betalen en houdt u genoeg
over om van te leven? Kunt u daar wat hulp bij
gebruiken? Dan krijgt u direct na de test te zien bij
welke organisaties u in Zwolle terecht kunt.
Liever bellen? Dat kan! Bel gratis 0800 – 8115.

Nieuw: Sinds kort is er ook GeldfitZakelijk. Hoe staat
u er als ondernemer financieel voor en waar kunt u
terecht voor eventuele hulp?

Scan de QR code met uw mobiel
en bekijk het filmpje:

VoorzieningenWijzer: Besparingen
Ook door besparingen kunt u financieel fitter worden. Meld u zich bij ons aan
voor de gratis VoorzieningenWijzer. Een onafhankelijke adviseur gaat samen met
u doornemen waar u misschien op kunt besparen. Dat kan de zorgverzekering
of energieleverancier zijn. Maar ook komt het voor, dat bepaalde toeslagen of
regelingen van de gemeente Zwolle aangevraagd kunnen worden. De adviseur
vraagt vervolgens de toeslagen en/of regelingen voor u aan.
Lees in het interview (pagina 2-3) met Sjoerd Quint de succesvolle ervaringen.
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Volgens het CBS hadden 36.400 mensen in Nederland vorig jaar geen
vaste woon- of verblijfplaats. Ze sliepen in de buitenlucht, in openbare
ruimten, in de (nood)opvang of hopten van bank naar bank bij vrienden
of familie. Tot hij in januari 2021 deelnam aan de pilot Zelfstandig
wonen in Zwolle, was de 20-jarige Ismael er één van. We spreken
hem en zijn wooncoach Gerrit.

Pilot wooncoach
Zwolle nu al een succes

Bankhoppen en buiten slapen

Op het scherm verschijnt een timide jongen met een vriendelijke oogopslag. Onder zijn hoodie komen een paar lange
donkere lokken vandaan. Naast hem zit Gerrit, wooncoach
bij MEE (een organisatie die zich inzet om iedereen mee
te laten doen in de samenleving). Ismael vertelt hoe hij op
straat terechtkwam. “Thuis ging het niet zo lekker. Ik sliep
bij mijn vriendin, bij vrienden op de bank en soms ook op
straat. Ook op school ging het niet zo goed, waardoor mijn
mentor met mij in gesprek ging. Toen kwam ter sprake dat
ik al een paar nachten buiten had geslapen en heeft ze me
verwezen naar team Zwerfjongeren van de GGD.”

Pilot wooncoach Zwolle

Op dat moment waren woningcorporatie Openbaar Belang,
de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers de pilot aan het
voorbereiden die in 2021 van start zou gaan. Gerrit: “Tijdens
het intakegesprek met Ismael was snel duidelijk dat het wel
goed zat. Hij heeft een enorme drive en werkt hard. Ismael
was in de pilot de eerste die de sleutel kreeg voor zijn
appartement. Als wooncoach mocht ik hem en vier andere
kandidaten gaan begeleiden om van het zelfstandig wonen
een succes te maken.”

Zelfstandig wonen met hulp van een wooncoach

Ismael woont alweer bijna vier maanden zelfstandig. Hij
vertelt: “Ik heb een mooie kamer in een gesplitst appartement. Ik deel de keuken en badkamer met een buurman en
dat werkt prima. Af en toe eten of chillen we samen, best
heel leuk. Ik ben gemotiveerd om te laten zien dat het goed
kan gaan. Ik moet er hard voor werken, maar ik hoop straks
te slagen voor mijn opleiding.” Gerrit is overduidelijk trots
op Ismael en vult aan: “Hij studeert en werkt zo hard dat hij
soms vergeet te genieten. Hij moet ook aan zichzelf denken.“
Ismael: “Het hebben van een eigen plek, geen zorgen meer
over waar je vanavond moet slapen, geeft rust. Ik probeer
een financiële buffer op te bouwen, zodat ik mijn huur kan
blijven betalen. De balans met genieten moet nog een
beetje komen.”
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Gewoon het gevoel dat je niet
alleen bent, dat doet al heel veel!
Oppakken wat nodig is

Als wooncoach staat Gerrit zijn kandidaten bij op uiteenlopende fronten: “We pakken op wat nodig is. Het op orde
brengen van financiën, het vinden van een baan of regelen
van een uitkering, school, de omgang met buren, het stimuleren van een gezonde leefstijl, het oplossen van problemen;
eigenlijk alles wat helpt om weer volledig mee te doen in
de maatschappij.” Ismael vult uit eigen ervaring aan: “Het is
een steun in de rug dat er iemand is die ik altijd een berichtje kan sturen, die me kan helpen en me emotionele steun
biedt. Gewoon het gevoel dat je niet alleen bent; dat doet
al heel veel.”

Meer mensen helpen naar een plek in
de maatschappij

Ismael en de negen andere kandidaten mogen na het
pilotjaar blijven wonen in het huis dat ze huren. Met het
succes van de lichting van 2021, hopen beide heren dat ook
andere Zwollenaren de kans krijgen om met het project op
eigen benen te gaan staan. Dat kunnen mensen zijn met
een zwervend bestaan, maar ook mensen die klaar zijn
met beschermd wonen of uit de maatschappelijke opvang
komen. Gerrit: “Het voelt goed om deze mensen op weg te
helpen naar een zelfstandiger plek in de maatschappij!”
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Marianne Grooten, Coördinator Buurtbemiddeling Zwolle

“We staan echt niet
ineens als een rijdende
rechter voor je deur…”
Buurtbemiddeling Zwolle viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. De dienstverlening, opererend onder de paraplu van stichting Travers Welzijn in
Zwolle, bemiddelt bij conflicten tussen buren. Met de nadruk op bemiddelen,
want de vrijwilligers van Buurtbemiddeling Zwolle vellen geen oordeel en
doen geen uitspraak zoals Meester Frank Visser. Marianne: “Het maakt
ons eigenlijk niet uit of iets wel of niet waar is, want we nemen geen
standpunt in. Wat we wél doen is informeren, de juiste vragen stellen,
de mensen laten voelen dat ze gehoord worden en proberen tot een
oplossing te komen. En dat werkt. Acht van de tien bemiddelingsgesprekken
hebben een positieve uitkomst.”

M

et stip op nummer een: geluidsoverlast. Luid
pianospel of een valse viool, gillende kinderen
op een trampoline, of klikkende hoge hakken
via het plafond; het kan ervoor zorgen dat bij de buren
de stoppen doorslaan. Vervolgens bellen ze aan om
hun beklag te doen. Vaak is de overlastbezorger zich
van geen kwaad bewust en voelt zich daarom aange-
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vallen. Een conflict kan snel ontstaan als de communicatie scheef gaat lopen. Marianne: “Zodra je allebei in
een modus van ergernis zit, kun je niks meer hebben
van elkaar. Je gaat op elkaar letten. Het vermogen om
je in te leven in de ander verdwijnt als sneeuw voor de
zon, of was in eerste instantie al niet aanwezig. Wat
wij proberen te bereiken is dat je elkaar weer begrijpt.

Misschien is jouw buurman net overspannen geraakt,
of heeft de buurvrouw een baby die slecht slaapt.
Dat zijn allemaal persoonlijke redenen waardoor ze
meer last kunnen hebben van omgevingsgeluid. Wij
proberen ervoor te zorgen dat mensen elkaar weer
in figuurlijke zin ‘horen’ en dankzij wederzijds begrip
weer rekening met elkaar gaan houden.”

De juiste vragen stellen

Buurtbemiddeling is overgewaaid uit de Verenigde
Staten. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn
daar Community Boards ontstaan. Programma’s met
het idee dat geschillen binnen de gemeenschap, wijk
of buurt het best kunnen worden opgelost door
diezelfde gemeenschap, wijk of buurt. De Community
Boards worden geleid door beroepskrachten, maar
de daadwerkelijke bemiddeling gaat via getrainde
vrijwilligers. Zo ook bij Buurtbemiddeling Zwolle.
“Conflicten ontstaan in allerlei soorten buurten. Ik krijg
villa-eigenaren aan de lijn, omdat ze in de clinch
liggen met de buurman vanwege overhangende
takken op hun landgoed die maar niet gesnoeid
worden. Of buren zijn boos op elkaar omdat de laatst
gearriveerde bewoners in de straat zich niet hebben
voorgesteld. Het is echt van alle rangen en standen.
Wij krijgen steeds meer aanmeldingen, afgelopen
jaar maar liefst 158. Dat komt deels door corona, nu
mensen meer thuis moeten werken. Maar ook omdat
men ons beter weet te vinden. En dat hoeft echt niet
altijd tot een gesprek met alle betrokkenen te leiden.
Soms helpt het al als je belt en gehoord wordt. We
geven tips en feedback en vaak is dat al voldoende.
En anders gaan we echt stap voor stap te werk, we
doen niks wat iemand niet wil. We willen mensen bekrachtigen om hun eigen problemen met elkaar op
te lossen zonder dat je een externe instantie nodig
hebt,” aldus Marianne.
Heeft u zelf bemiddeling nodig bij een burenconflict?
Kijk voor meer info op www.traverswelzijn.nl/diensten/
buurtbemiddeling/ of bel 038 750 83 00.
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Dat is balen. U merkt eind van de middag dat het slot van de badkamerdeur
kapot is. Dan is het wel heel makkelijk om direct via Mijn Belang deze reparatie
te melden en ook nog eens zelf in te plannen. Melden, inplannen en klaar.

Digitaal uw
reparatieverzoek melden
Hoe?

U gaat naar www.openbaarbelang.nl. Gelijk op de
homepage ziet u in het rode
blok ‘reparatieverzoek’.
U logt in met uw mailadres
en uw wachtwoord.

Paar vragen

U geeft antwoord op een
paar makkelijke vragen.
Vervolgens geeft u in de
toelichting zo goed mogelijk
aan wat het gebrek is, zodat
dit in één keer kan worden
opgelost. Hier kunt u ook
nog een foto of video
toevoegen.

Agenda

Daarna krijgt u een paar
mogelijke dagen en tijden
te zien. Selecteer wat voor u
het beste uitkomt wanneer
de reparatie gedaan kan
worden. Zit er niet iets bij
wat u goed past? Dan kunt
u meer mogelijkheden
tevoorschijn laten komen.

1 2 3

Mail ter bevestiging

Klik op ‘volgende’ en uw
reparatieverzoek is ingepland.
Ter bevestiging krijgt u een
mail van ons.

Nog niet eerder
ingelogd bij
Mijn Belang?

Stuur een mail naar
info@openbaarbelang.nl
en geef aan dat u graag
Mijn Belang geactiveerd
wilt hebben. Dan krijgt u op
de eerstvolgende werkdag
een link waarmee u naar
Mijn Belang kunt gaan om
bijvoorbeeld een reparatie
te melden.

Denk mee!
Hoe kun je goed wonen
bij Openbaar Belang?
Wat is een logische plek voor een wasmachine?

Draait de deur wel de goede kant op?

Zitten er genoeg stopcontacten in de badkamer?

Hoe schoon moet een nieuwe woning worden opgeleverd?
Wij willen graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. U weet wat handig
is in uw woning. En hoe mooi is het, dat we dit soort praktische informatie
kunnen gebruiken bij al onze gerenoveerde en nieuwbouwwoningen.
Daarom zoeken we huurders die af en toe met ons mee willen denken. Dat
kan over veel verschillende praktische zaken in de woning gaan. Ongeveer
2x per jaar willen we met een klein groepje naar een lege woning. Dat kan
een nieuwbouwwoning zijn, maar ook een woning die we gaan renoveren.
Of gewoon een woning die van huurder wisselt. Kortom, we horen graag
uw kijk op wonen en de woning.
Interesse? Meld u aan bij Ryanne Hooijer via r.hooijer@openbaarbelang.nl

Spoedreparatie

Heeft u een reparatieverzoek dat niet kan wachten,
bijvoorbeeld een ernstig
lekkende waterleiding,
gaslek of een buitensluiting?
Bel dan (038) 4567 222.
Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar voor
spoedreparaties.

Keiharde aanpak
van hennep in
huurwoningen
Het is de stank. De dichtgeplakte ramen.
Misschien wateroverlast of de elektriciteitsrekening die opviel. Het zijn vaak kleine
dingen, waarmee hennepkwekerijen in
huurwoningen door de mand vallen.
De sanctie voor de huurder? Het huis uit.
Daarin zijn de Zwolse woningcorporaties
onverbiddelijk.
Verschillende partijen in Oost-Nederland
hebben de handen ineen geslagen en
hebben al enkele jaren een convenant. Dat
betekent voor Zwolle dat alle corporaties,
de gemeente, politie, het openbaar
ministerie, het UWV, de netwerkbeheerders en de veiligheidsregio gezamenlijk
hennep- kwekerijen aanpakken in
woningen (incl. garages en schuren).
De risico’s en consequenties zijn voor de
huurder, ook wanneer een medebewoner
of een kennis de hennep heeft geplaatst.
Als huurder krijg je de mogelijkheid om
zelf de huur op te zeggen. Als dit niet
wordt gedaan, dan volgt een gang naar
de rechter om de huurovereenkomst te
ontbinden. Bovendien maakt hij of zij de
eerste twee jaar geen kans meer op een
sociale huurwoning in de regio.

Heeft u overlast van een
hennepkwekerij of het vermoeden
van het bestaan ervan?

Tja.... dit willen we
dus voorkomen...

Dan kunt u dat melden bij de politie:
0900-8844 (lokaal tarief) of via
Meld misdaad anoniem: 0800-7000 (gratis).

Een kennis tipt haar over
deze organisatie, die in
samenwerking met Openbaar
Belang tijdelijke huurwoningen
aanbiedt om leegstand te
voorkomen.

Cor (81) verhuisde 30 jaar geleden als alleenstaande dame naar Weezenlanden-Noord.
Een fijne buurt om in te wonen, op een prachtige
locatie met veel groen en vlakbij de stad.
Begin jaren 90 kon Cor vrij vlot de woning
betrekken. ‘Lange wachtlijsten heb ik niet
ervaren. En de praktische zaken waren
allemaal snel geregeld.’

verkeerd. Ik dacht dat de lift af en toe
buiten werking zou zijn. Maar die lift
heb ik wel nodig om mijn afspraak in
het ziekenhuis te halen, aangezien ik
word opgehaald door een taxibus.
Dus ik vroeg Daphne hoe het precies
zat. Het mooie was, dat ze niet alleen
mijn zorgen omtrent de lift wegnam,
maar ook meteen aanbood om me
van het ziekenhuis op te halen. Dat is
toch ontzettend lief?”

Verbinding dankzij
bulldog Joop

H

oe anders vandaag de dag
voor Daphne van Beek (43),
moeder van twee stoere
jongens van 13 en 17. Na haar scheiding is het voor de hardwerkende
kapster lastig om een huurwoning
te vinden. Ze heeft logischerwijs
geen punten gespaard bij de
Woningzoeker, en verdient te weinig
om als alleenstaande moeder een
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Ademruimte dankzij
tijdelijke huisvesting
hypotheek af te sluiten. Een lot wat
veel alleenstaanden treft. “Je denkt
niet aan inschrijven bij de Woningzoeker als je gelukkig getrouwd in
je koopwoning zit. Dus de punten
die ik tot nu gespaard heb, leveren
ongeveer een kartonnen doos op!
Ik zou bijna willen aanraden om sowieso in te schrijven, ook al ben je niet
voornemens te verhuizen”, zucht ze.

Gelukkig voor Daphne komt CareX
om de hoek kijken. Een kennis tipt
haar over deze organisatie, die in
samenwerking met Openbaar
Belang tijdelijke huurwoningen
aanbiedt om leegstand te voorkomen. Zo ook woningen in de zes
flats in Weezenlanden-Noord, die in
afwachting zijn van sloop. Daphne
kan de komende twee jaar terecht

in één van de appartementen aan de
Wiecherlinckstraat. Twee verdiepingen
lager dan Cor…

Met de bench in de lift

Daphne’s Franse bulldog Joop zorgt
voor een kennismaking tussen de
beide dames. Daphne: “Ik ben geen
fan van liften, maar Joop mag de trap
niet af vanwege een hernia. Dus nu

zet ik voor hem een kleine bench in de
lift. Ik ga zelf met de trap en vang hem
op. Om de medebewoners hiervan op
de hoogte te stellen, deed ik bij iedereen een kaartje door de bus. Ook om
mezelf en mijn kinderen meteen even
voor te stellen eigenlijk.”
Cor: “Dat was zo attent van Daphne!
Maar ik begreep het in eerste instantie

Aankloppen bij CareX bleek voor
Daphne een schot in de roos. “Het is
echt een struggle om een schappelijke
woning te vinden, maar dankzij CareX
heb ik in ieder geval wat ademruimte.
En natuurlijk was het voor de jongens
en mij even wennen, van een grote
koopwoning naar een klein, verouderd
appartement dat gesloopt gaat worden.
Maar we hebben nu tenminste iets,"
aldus Daphne.
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Van de CHR

Is de hitte in huis te voorkomen of te beperken?

Het belangrijkste is dat je zorgt dat je woning niet te veel
opwarmt door te voorkomen dat de zon je huis in schijnt.
Dat werkt het beste met zonwering aan de buitenkant
van het glas: een parasol, een schaduwdoek, een laken,
(lei)bomen, een begroeide pergola. Heb je een zonnescherm of (rol)luiken? Laat die dan op tijd naar beneden.
Zorg verder dat je ramen en deuren overdag gesloten
houdt, maar blijf wel ventileren. Heb je een warmtepomp
of warmtekoudeopslag-installatie? Zet deze dan op koelen.
Daarnaast is het belangrijk om goed te ventileren en te
luchten in de nacht, als het buiten koeler is dan binnen.
Zet ramen en deuren tegen elkaar open. Zet de ventilatie
's nachts op de hoogste stand. Heb je balansventilatie met
warmteterugwinning? Controleer dan of de bypass automatisch uitgaat als de temperatuur buiten lager is dan
binnen. Gebeurt dit niet, zet de bypass dan handmatig uit
of ventileer alleen door ramen en deuren open te zetten.
Veel steen en asfalt in de omgeving van je huis zorgt ook
voor hitte. Planten en water zorgen juist voor verkoeling.
Heb je een tuin of balkon, haal dan zoveel mogelijk tegels
weg en zet zoveel mogelijk planten (bomen, struiken,
kleinere planten, gras) neer en overweeg een vijver
(met een fonteintje). Ook geveltuintjes geven verkoeling.

Zomer 2021
Na een koud en nat voorjaar is dan eindelijk de zomer
aangebroken. Wat heeft dat voor consequenties voor ons
wonen en woongenot? Vooral als de temperatuur jaarlijks
gaat toenemen zoals door de deskundigen wordt voorspeld.
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In de Nederlandse wet is alleen het recht op warmte vastgelegd, maar niet het recht op koelte. De verhuurder is bij
wet dus niet verplicht om iets te doen. Een verhuurder die
niet meewerkt, zal je moeten overtuigen. Dat kan soms
heel lastig zijn. Probeer samen met andere bewoners die
hetzelfde probleem hebben, op te trekken. Samen sta je
sterker dan alleen. Of schakel de hulp van de CHR in, de
huurdersorganisatie van Openbaar Belang.

In de Nederlandse wet is
alleen het recht op warmte
vastgelegd, maar niet
het recht op koelte

TemperatuurOverschrijding(TO)-methode.
De TO-methode gaat ervan uit dat hitte in huis
een gebrek is als de binnentemperatuur meer dan
300 uur per jaar boven de 26,5 graden Celsius
komt terwijl de buitentemperatuur minstens
6 graden lager is. Houd een logboek bij, bijvoorbeeld
een schrift, waarin je de datum, tijd en temperatuur
in huis noteert. Meestal kan je dit aflezen op de
kamerthermostaat. Heb je geen kamerthermostaat die de temperatuur aangeeft? Schaf dan een
kamerthermometer aan. Maak af en toe een foto
van de temperatuur op de thermostaat of thermometer, het liefst een foto met datum- en tijdnotatie.
De gegevens van de buitentemperatuur kan je
vinden op de website van de KNMI. Kies het weerstation dat het dichtst bij jouw huis ligt.
Dit (verkorte) artikel werd geplaatst in het maandblad van de Woonbond en wilden wij u als Centrale
Huurdersraad zeker niet onthouden.

Hitte als gebrek

Als hitte in de woning een 'gebrek' is, dan is de verhuurder
verplicht hier iets aan te doen. Er is een aantal methoden
om dit na te gaan. De eenvoudigste methode is de
15

'Het begint met wonen'
Rondom ons kantoorpand zien we mooie voorbeelden van ‘Het begint
met wonen’. Wonen begint ook in een insectenhotel. Het begint met wonen
betekent voor een meerkoet een prachtig nest op de Nieuwe Vecht.
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Contact

Adres en openingstijden:
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle
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

