
 

De Samenvatting is een uitgave van De Nieuwe Wind. Deze uitgave bevat de uitwerking 
van de training, bijeenkomst of sessie van uw organisatie. Een unieke manier om de 
ideeën, tips en tricks en brainstormsessies, te bewaren en op een later tijdstip nog eens 
te kunnen nalezen of ten uitvoer te brengen.

MEEDENKEN, MAAR DAN ÉCHT! 
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EEN WOORD VOORAF 
Meedenken en meepraten met uw verhuurder is cruciaal om uw 
eigen ideeën te kunnen inbrengen. Het is immers voor huurders van 
belang om zelf aan te geven wat men belangrijk vindt. Op het 

gebied van verduurzaming is al veel duidelijk, maar ook nog heel veel 
onduidelijk. Het gesprek aangaan en meedenken over wat de toekomst zal brengen, 
helpt u als huurder om enerzijds de keuzes van uw verhuurder te begrijpen, maar 
anderzijds ook uw eigen mening en wensen kenbaar te maken. Twee weten immers meer 
dan één, en juist die gezamenlijkheid  maakt meer mogelijk. 

Deze samenvatting is opgesteld om uw gedachten tijdens de bijeenkomst nog eens op 
een rijtje te zetten en om als geheugensteun te dienen voor de toekomst. Er is veel 
gezegd, veel geschreven en om alles nog eens de revue te laten passeren is het goed om 
De Samenvatting te bewaren en regelmatig te raadplegen. Dit helpt u om de besproken 
onderwerpen weer voor de geest te halen en uiteindelijk mooiere resultaten te behalen. 

Thea de Feijter, De Nieuwe Wind   

 

Contact: 
 
De Nieuwe Wind  
Ambachtsherenwegeling 13 
4421 GP Kapelle 
Tel: 06-36 010 114 (u belt met Thea) 
info@denieuwewind.nl 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INLEIDING 

DOOR LEENDERT DE BRUIN, VOORZITTER VHOS 

De avond is georganiseerd om gezamenlijk mee te denken over de toekomst. Juist de 
gezamenlijkheid kan veel versterken. De avond staat in het teken van meningen ophalen 
en inzichten delen over duurzaamheid en de consequenties hiervan voor u. In het kader 
van De Stroomversnelling kan een enquête worden uitgezet. VHOS kan hierin 
ondersteunen. De belangrijkste reden om deze avond te beleggen: 

Meedoen:   want Samen bereik je meer  

Meedenken:  want Samen weet je meer 

Meebeslissen:  want Samen durf je meer 

Maken:   want Samen creëer je meer 

DE NIEUWE WIND                                 DE SAMENVATTING P 4



 

KANSEN IN HET VERDUURZAMEN 

VRAAG:  

ALS PORTAAL HAAR WONINGBEZIT GAAT VERDUURZAMEN, 
WELKE KANSEN ZIET U DAN? 

Na de toelichting over het duurzaamheidsbeleid van Portaal geeft 
u aan de volgende kansen/mogelijkheden te zien: 

Houd rekening met de kosten, bij renovatie en/of 
nieuwbouw. - Zorg dat er niet teveel 
buitenproportionele kosten worden gemaakt. Sommige 
woningen zijn gewoonweg niet (meer) geschikt om te 
verduurzamen vanwege de hoge kosten die daar mee gemoeid 
zijn.  

Ventilatie en temperatuur - Onder plat dak: De temperatuur 
onder het platte dak is zeer hoog, en dat zorgt ervoor dat de 
temperatuur in de woning niet in de hand te houden is. 

Afvoer van regenwater in bakken - is eigenlijk deel van 
woningverbetering, valt dus niet onder verduurzaming. 

Isolatie - Onlosmakelijk maakt dit deel uit van 
verduurzamingstrajecten. 
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Bij toegangsdeur(en), zorg dat er zichtbaar is wie er staat - Dit 
komt de inbraakgevoeligheid ten goede. Het geeft een veilig 
gevoel wat bijdraagt aan het wooncomfort. 

Beter hang- en sluitwerk i.v.m. inbraken. - Veilig gevoel is 
een beter wooncomfort. 

Vervang versleten keukenblokken direct bij renovatie - Dan 
hoeft er slechts eenmaal in de woning te worden gewerkt. 

Plaats zonwering i.v.m. (hoge) temperatuur - HR++ is 
goed, maar extra zonwering is wenselijk 

Geen glazen buitendeuren - Zijn erg inbraakgevoelig, maar er 
moet volgens PKVW doorheen gekeken kunnen worden. Dit kan 
eventueel ook worden opgelost door een raampje in de deur te 
realiseren. 

Gebruik goede dakisolatie - Duidelijk is dat hiermee de kou 
en warmte van buiten wordt tegengehouden, waardoor het 
binnenklimaat beter kan worden gereguleerd. Dit verbetert 
het woonklimaat aanzienlijk. 

Maak kruipruimten vochtvrij - Zeer belangrijk voor een 
gezond woonklimaat en betere energieprestaties. 

Isoleer de buitenmuren bij hoekwoningen - Dit zorgt voor 
een beter woon- en leefklimaat in de woning en minder 
woonlasten door hoge stookkosten 

Zonnepanelen zijn een must! - Dit is immers het toppunt 
van groene stroom en levert een uitstekend rendement, 
ook in de toekomst. 

Zorg voor meer wooncomfort - Goede isolatie en tochtvrij wonen 
levert een zeer grote bijdrage aan comfortabel wonen. 
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Besparing van energiekosten - Door de ingrepen 
hierboven beschreven, zijn lagere energiekosten, dus 
minder woonlasten, prima te realiseren. 

Bijdrage aan een schoner milieu - De klimaatafspraken 
vereisen dit eigenlijk ook. 

Minder geluidsoverlast - ook tussen huizen onderling - 
Afhankelijk van de constructie van de woning zou dit 
moeten worden overwogen. 

Buurtverfraaiing. 

Leer van beginnersfouten. 
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Er word echt goed meegedacht over verduurzaming. De betrokkenheid onder de 
bewoners/huurders is goed merkbaar. Dit is te merken aan de goede ideeën die worden 
aangedragen tijdens de meedenksessie.



 

WAT IS VOOR U PERSOONLIJK 
VAN BELANG? 

WE VROEGEN U WAT VOOR U PERSOONLIJK VAN BELANG IS 
BIJ EEN VERDUURZAMINGSTRAJECT. 

Isolatie tussen de woningen - Tussen de muren bijvoorbeeld 
door een voorzetwand. Dit gaat wel ten koste van de 
binnenruimte van de woning 

Ventilatie - Er zijn problemen bekend met 
hoofdpijnklachten omdat ventilatie áltijd draait. Niet 
iedereen heeft hier last van. 

Vastrecht - Vastrecht blijf je altijd betalen omdat je 
altijd energie blijft gebruiken, zelfs met zonnepanelen. 
Je gaat wel minder energiekosten betalen. De €15,00 die je 
voor de zonnepanelen betaalt zou in principe €30,00 moeten 
opleveren, zodat je altijd voordeel hebt 

Gezinnen goedkoper uit, of alleenstaanden met 
zonnepanelen? - Er worden altijd 6 panelen per 
woning geplaatst. Afhankelijk van het verbruik moet je dit 
meten. Gezinnen gebruiken over het algemeen meer energie, 
maar omgerekend per persoon zal dit ongeveer gelijk zijn.  

Kwaliteit van de werkzaamheden - zorg voor een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van zowel de materialen als de 
werkzaamheden. Lagere onderhoudskosten, dus 
besparing van loon en materiaal, dus óók duurzaamheid. 
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Zo min mogelijk overlast - Je moet gewoon kunnen blijven 
wonen. Overlast is echter nooit helemaal onvermijdelijk. Er 
worden op verzoek van VHOS filmpjes gemaakt door Portaal, 
om duidelijk te kunnen maken wat de overlast in de praktijk 
inhoudt. Voegen verwijderen levert veel lawaai op, maar is 
helaas onvermijdelijk. Portaal moet rekening houden met 
specifieke gevallen waarbij speciale afspraken gemaakt kunnen 
worden. Overleg dit met Portaal. Zorg ook voor goede 
planning zodat bewoners voorzorgen kunnen nemen. 

Bejegening - Treed een bewoner tegemoet als een volwaardig 
persoon. Neem iedereen serieus. Werk goed samen met 
bewoners; dit voorkomt ergernis. Als er eenmaal ergernis is, is 
samenwerken daarna erg moeilijk. 

Eerlijke afspraken - Doe wat er wordt beloofd wordt. Zorg dat 
er betrouwbare afspraken worden gemaakt. Wees eerlijk en 
transparant. 

Compensatie voor de overlast - Er wordt per geval bekeken 
wat de compensatie wordt en of er compensatie wordt 
uitgekeerd. 

Veiligheid - Veiligheid tijdens verbouwing is van groot belang 
voor alle gezinsgenoten en huisdieren  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Er wordt goed nagedacht over de 
diverse stellingen en vragen. 
Hieruit blijkt dat de bewoners 
belang hechten aan het thema 
‘Duurzaamheid’. Vanuit de zaal 
word enthousiast gereageerd. 



 
REACTIES BESPREKEN  

ALS U NAAR DE TOEKOMST KIJKT, WAT ZOU DAN NODIG ZIJN 
IN DE INFORMATIEVOORZIENING OVER HET VERDUURZAMEN 
VANUIT PORTAAL NAAR U ALS HUURDER  

We vroegen u een TOP 5 samen te stellen van de belangrijkste wensen in het kader van 
de informatievoorziening van Portaal naar u.  

 

1. Goede planning (wie, wat, waar, wanneer) 

2. Duidelijk zijn / betrouwbaar zijn  

3.Schriftelijk informeren bij veranderingen 

4. Informatie ruim op tijd 

5. Inspraak bij afspraken 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WIE OF WAT IS VHOS EN WAT 
KAN VHOS VOOR U BETEKENEN 
 

De positie van VHOS, zo blijkt tijdens de avond, is niet voor iedereen geheel 
duidelijk. We leggen hieronder uit wat huurdersorganisatie VHOS is. 

VHOS is de belangenbehartiger voor huurders van Portaal, en staat los van de verhuurder. 
Bij geschillen met Portaal die huurders niet direct met Portaal kunnen oplossen, kan men 
terecht bij VHOS. Zij helpen huurders of verwijzen hen naar de juiste instantie om tot een 
goede oplossing te komen. VHOS adviseert rechtstreeks aan Portaal. 

Belangrijk om te weten: VHOS is geen klachtencommissie. U dient altijd eerst met Portaal 
in gesprek te gaan om uw geschil/probleem op te lossen. Als u er niet uitkomt, kunt u 
contact opnemen met VHOS. Iedere huurder kan bij VHOS terecht, ook als men geen lid 
is. Het lidmaatschap (á €10,00 per jaar) wordt echter wel op prijs gesteld, zo kan de 
organisatie blijven bestaan en er voor de huurders het beste uithalen.  

Ook zit VHOS bij Portaal en de gemeente aan tafel om het beleid mede te helpen 
bepalen. Zij zijn er dus voor alle huurders. Samen met Portaal en de gemeente worden 
zgn. prestatieafspraken gemaakt. In prestatieafspraken leggen corporatie(s), gemeente(n) 
en huurdersorganisatie(s) vast wat er, in de periode waar de afspraken betrekking op 
hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale 
volkshuisvestelijke doelstellingen. 

Ook meedenksessies zoals op 19 september, helpen VHOS om úw mening mee te nemen 
in het gesprek met Portaal. Samen met huurders kunnen de beste resultaten behaald 
worden.  

Er wordt nog gezocht naar 
vrijwilligers die willen 
meehelpen bij de VHOS. 

Meer informatie? 

http://www.hbv-vhos.nl 
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