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Op je scherm zie je de nieuwsbrief van de Huurdersraad, voor en door de
Haagse Vestia-huurders.
 
Wil je zelf ook een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief? Stuur het naar de
redactie via info@huurdersraadvestia.nl onder vermelding van: nieuwsbrief
Den Haag.

In deze nieuwsbrief meer over: 
Bewoners vragen bijna 1.500 nieuwe bomen aan voor Den Haag!

Zoek je energielabel

Bespaartips energie

Nieuwe handleiding voor bewonerscommissies

Woonbond netwerkbijeenkomst met thema energie voor ondersteuners

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen
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https://c.spotler.com/ct/m9/k1/1Ld_L87R4sLAYKQ_e4PUXpAml9Xy07YZHAeVmtEcftIyiwjtPM2JqAmI6F-8QTPNMrPVHqb8bbxuwjhJv5B4LQ/xkqPduLCKSTdb7I
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/yBTnPafgwdbMW1Y1PSDZkz7eyI8ubOYjdMMU5y4DFYat4BLHBjJcs9O3Ukb3hx1x6FvRXXFoinWOz7Luzt-FRQ/B8rnaYhChsmkxb5
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/xgOx8zxlcapJILMvyqpae1z_HLOgcQwpeMYWq80RSGFVT2T7g2LmxiTzeGPy3Rr17vDMDKPs9QLTOsUvg_eysg/6mhRDaPXMiFUBRj


Als huurder heb je recht op een
energielabel van de verhuurder. Voor
de huurpunten wordt gekeken naar
het energielabel. Deze meet hoe
energiezuinig een woning is. Een

(T)huis in een bloemkoolwijk of stadsvernieuwingsprojecten

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Gezocht: Vrijwilligers uit Den Haag voor de Huurdersraad

(bron afbeelding: Duurzaam Den Haag)

Bewoners vragen bijna 1.500 nieuwe bomen
aan voor Den Haag!

De afgelopen maanden konden bewoners van Den Haag zich weer aanmelden
voor een gratis boom. Dit jaar mochten ook bedrijven, scholen en andere
organisaties uit de stad meedoen. Door de enorme belangstelling is de
inschrijving inmiddels gesloten. Bij elkaar zijn er 1.460 bomen aangevraagd! 
 
Huurdersraad Vestia heeft contact met Duurzaam Den Haag. We zetten die
relatie graag voort als we verder gaan als Huurdersraad Hof Wonen. De
bomenactie was een initiatief om de stad groener en beter tegen het
veranderende klimaat bestand te maken. Lees hier het hele verhaal:
bomenvoordenhaag.nl 

Zoek je energielabel

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/VzxWVAs-CCvm4Ph5nFlpEm52ZYRvz36YClKXfEpZUV0ZALOz08OW5QlGNv8EN3Jk9IXPBGGgGPqeSx9yh_TWTg/5dkXSMFGA5aIX5F
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/qr2lbQ5rwYZv9NV1dWIOGxKZVCev6nN5i2CAHwyz2N5C3HCEMSY44FnUfBkDg1K6miw18Wcjmcpt3MHcmE2iTA/3urSttcvEtLIw6Z


(bron afbeelding: Direct Wonen)

zuinige woning krijgt meer
huurpunten. Het huren van een
woning met een groen energielabel
heeft als voordelen dat de
energielasten lager zijn en het
wooncomfort beter is. Al hangt de
energierekening ook af van hoe
zuinig of onzuinig je zelf omgaat met
je verwarming, warm water en
elektriciteit. Als je bijvoorbeeld alle
deuren in huis sluit en alleen de
ruimtes verwarmt waar je veel bent,
dan kun je daarmee gemiddeld 240
euro per jaar besparen. Kijk voor
meer energiebespaartips op de
website van Milieu Centraal. Wil je
weten welk energielabel jouw woning
heeft, kijk dan op
zoekjeenergielabel.nl.

Bespaartips energie

door Pieter Brouwer - Wijkambassadeur
 
In deze tijd willen we natuurlijk allemaal energie besparen zowel voor onze
portemonnee, als ook voor het milieu. Enkele handige tips hiervoor zijn: 
De SlimWonen App, klik hier voor de link
Klik hier voor actie met betrekking tot je cv-installatie
Klik hier voor de Direct Bespaaractie
Klik hier voor mogelijke kortingen op duurzame apparaten als je houder bent
van een Ooievaarspas. Iedere Ooievaarspas houder krijgt hierover post thuis. 
Klik hier om de handige video van TNO te bekijken en voor heel weinig geld
een tijdelijk doe-het-zelf voorzetraam te maken om je stookkosten te verlagen. 
 

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/NXLOfLGS9hgGOeR-l8G8rKiAk5sMTqlI6QuFCq0PMlzoPJp_bvOxEMFSKTry82a-DOHAZu-dZw2HU3824s0jig/NmUcQgIAyyDpDAN
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/3YmP6EaUJErmwjcsRd4Q4bN0L1R9TJ2ZFg4UcFc8eFEX1MLUtiHIUvm8jNXSewvE5KIMc-W73UROl7_CUsZhXA/CthPdsVZ8stzaUh
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/GcJtdMICWuztmiM9meQu5DXa8afaecVr8tGTSNAAyl0IZVcR7JHdA6E0JWSDjtIq-VwyBVAx_WvhvyY09ekcpg/m2IKDESMQbYbYzp
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/4VGzTzBiWjtFTE88ZanTgkaU-LtJuXxYi0oYAO5M7uYTnaA73e5ArxQvlW15MZ8I7_boxPLRIENay0Z_TroOPA/Mk8RRJUZvXMQZRX
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/kXwpe6y29QboymmVSaW9ssp6L9VN-O__hDaLmZ2Tio21K2CBiDq2K4JjG7hAbE0LopMKKOC5sD9-UmcEEhGhwg/5LIkehMhumprN9t
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/scY5I_X5kCWv_Flz3xxItVSCm_EH13U4MGfcOhoVosJK0JhEySffbWvkHaHmptXPqJNRt1iQmzNDN4dnxBbdGQ/SuaEinHmksEvXPN
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/mHQ4VeB0PmV4xYwECNhNvN5ujYyK1wRovtXHPdOdXmm2A7hZ_2ETid4112E-gDzQGZAk7z6SjxzdNS0xXzLmvw/xd8YuTxBeLGt9bZ


(afbeelding Icadamy)

Vanuit de Huurdersraad is er twee
jaar lang het belang van een goede
handleiding voor het samenwerken
met bewonerscommissies benadrukt.
Het bestuur verdient dan ook een
dikke pluim voor hun
vasthoudendheid nu er een door
Vestia vastgesteld beleid in een
handleiding gepubliceerd is. De
medewerkers van Vestia worden
opgeleid om de handleiding goed toe
te passen in de samenwerking met
bewonerscommissies
 

(bron afbeelding Consumentenbond)

Nieuwe handleiding voor bewonerscommissies

Wil je zelf een bewonerscommissie starten? Misschien wil je weten wat een
bewonerscommissie doet? Of gewoon wat meer gaan doen met je bestaande
bewonerscommissie? In de handleiding staan alle afspraken over de
samenwerking met bewonerscommissies. Dat is handig voor nu, maar ook na
1 januari 2023 blijven de afspraken gewoon bestaan met de drie nieuwe
corporaties Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink. Met de handleiding maken
we samen een goede start. Bekijk de handleiding hier!

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/mG2rXmQ25K-GEbvldHi1grYKvpsfd9uwz_edk6SqO6UdTH8mQWz5etcT8QNlOFuoq1om7csEnMs5d_ubtrTsAw/3Pn9kLL4mcrsLwP
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/Zq_q1oOzVGW7tVDpIB8dS2erPFM8lVR2pfJMRHip7aDZDub5k5oaFg3LTAJEY7g2fw_zBfqqd5c0J1Jyk7enHg/xwDxdXXxTQX7Uz4


(bron afbeelding Rijksvastgoedbedrijf)

Wat een mooi voorbeeld! Er komen
191 zonnepanelen op de daken van
werkpaleis Paleis Noordeinde. Het
Rijksvastgoedbedrijf heeft zorgvuldig
onderzoek gedaan met als resultaat
dat op dit rijksmonument met deze
bijzondere functie veilig
zonnepanelen kunnen worden
geplaatst. Klik hier voor meer
informatie

Woonbond netwerkbijeenkomst met thema
energie voor ondersteuners

door Edith Punt
 
De Woonbond organiseerde een boeiende en informatieve bijeenkomst voor
medewerkers van bedrijfsbureaus van huurdersorganisaties. Bastiaan van
Perlo, beleidsmedewerker energie van de Woonbond, praatte ons bij over de
actuele ‘energie-perikelen’. We kregen onder meer antwoord op vragen als
‘Wat is energiearmoede?’,’Wat gebeurt er met de energieprijzen?’en ‘Hoe ziet
de compensatie eruit?’.
 
Hij gaf toelichting op de Woonbond campagne ‘Haal energie uit je rekening’.
Klik hier voor energiebesparende tips.  
 
De Woonbond stimuleert met ‘Meer meters maken’ het gebruik van een
energiedisplay waarmee je per jaar gemiddeld 5% energie bespaart. Meer
informatie over dit initiatief vind je hier.
Wellicht heb je belangstelling om hier als vrijwilliger met medehuurders in een
projectteam vanuit de Werkgroep Den Haag aan mee te werken. Neem dan
contact op met edith@huurdersraadvestia.nl of bel naar 06 4511 7191.

Paleis Noordeinde krijgt 191 zonnepanelen

(T)HUIS in een bloemkoolwijk of stadsver-
nieuwingsprojecten

Den Haag heeft een indrukwekkende voorraad gebouwen uit de periode 1965
tot 1995. Bloemkoolwijken, de eerste generatie sobere stadsvernieuwing tot

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/wqIeD5IXO33ufDImA7J5Wr1Ol44gClrMeKKMG-wmdJHprUtynwY7oo8HeDWEn8XcXEk6286Mhd4b5tWY1uu81w/pVhbfLXzLUwvGa5
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/uOqrqzo2R99qt9HnT-kd4iyt6c0rbCDEjjXhv938Q_ULT2l0Imku6W7cBzrpSV4lLKrSH-pNlpNIwtaqabGbgg/9QT7Q6bTMy3IpQm
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/m7Hl-dVDZtFH7UjmdvPuo7xUf5uHFF8fHWVxJGwyYUr94eKYEzctBCzjJBhNP6_-sJcZ2ECUxzr9Imdq29P3cg/rHFRUzK27WRqeVN


1980 en tweede generatie kleurrijke stadsvernieuwing na 1985. Verschillende
transitieopgaven hebben gevolgen voor de gebouwde omgeving en Post 65
gebouwen, zo leidt Bram Heijkers (Platform STAD) het STADgesprek op 18
juni in. Gebouwen moeten voor de energietransitie beter worden geïsoleerd en
van het gas af. Stedelijke ruimten en woonbuurten vragen voor de
klimaatadaptatie en sociale veiligheid om een nieuwe inrichting. Lees hier de
interessante geschiedenis en een pleidooi voor ‘sociale duurzaamheid’ en het
scheppen van een veilig gevoel in de wijk.

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in
wijken

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en
veiligheid onder druk. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede,
gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op. Het kabinet wil deze
problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners
aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er
vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen
aan te pakken. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (€ 600
miljoen), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (€ 82 miljoen) en de aanpak van
armoede en schulden (€ 20 miljoen). Ook wordt er fors geïnvesteerd in het
verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel
leerachterstanden.
 
Lees hier meer over dit programma voor een langjarige inzet van het Rijk om
samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid
in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer
perspectief te bieden.
 

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/5wRwh3ub1_2OKOGqfD8W00tClhwZrUJ925ftD9xW4n6oTQmC1MqN9cvwDhVLW_p0Gy-7QJDWIfEnZEUPwO3ukw/UjjQzXbARYIhcTk
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/aWgpUMJ3gQb3Nj_FL2Qa9RyDnKV6UMkANLZQYRfkRSpHCK0niOca75ca6gse055cCBHl5QGsTcJ214S706iisw/MMmye6sxVfnenep


Gezocht: Vrijwilligers uit Den Haag voor de
Huurdersraad

door Edith Punt

Op 1 januari 2023 splitst Vestia in drie woningcorporaties, die alle drie een
huurdersorganisatie nodig hebben. Eén van die drie woningcorporaties is
speciaal voor Den Haag. In deze interessante periode tot aan de splitsing
kunnen vrijwilligers al meedoen met de Huurdersraad als vrijwilliger voor een
werkgroep en/of zich kandidaat stellen voor het huidige en de nieuwe
besturen! We zoeken hard naar mensen uit Den Haag!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over vrijwilliger worden?
Klik hier voor meer informatie over de rol van bestuurslid. Kijk snel op onze
vacaturepagina naar andere voor jou geschikte rollen of neem een kijkje in
onze folder. Iedereen is welkom, als je je hier inschrijft dan gaan we met je in
gesprek om te kijken hoe jij het best kunt bijdragen in de organisatie!

https://c.spotler.com/ct/m9/k1/USfPbEGEaoSab1FD2nE2DRMFVqmmuja_WrYWl5zFNcdvC8IqxQxqVjhKcZ2VppEgQlGP0MrhIMcjFTieKXjY3A/H7MYKVIJd6itMbV
https://www.huurdersraadvestia.nl/bestuur/
https://www.huurdersraadvestia.nl/vacatures/
https://www.huurdersraadvestia.nl/content/uploads/2021/11/Folder_MET_LINKS_LOSSE_PAGINAS.pdf
https://c.spotler.com/ct/m9/k1/4S3fClw7hgjKm2fqMJSfV_cU4rSeL8tfgDJTo-KupEmbbQo-G_Z-qi7pnLZQTz2K2hAgbfN9NG9utTIFw5g_4w/vZYaR3gnef4emdU
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