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Huurdersraad voor 
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Het dak is vervangen en er is gevelisolatie 
aangebracht,evenalsnieuwekozijnen,
ramen en deuren en een verwarmings- 
en ventilatie systeem. Ook is het isoleren 
en verbeteren van de woningen aan de 
Meeuwenlaan gestart. De vernieuwbouw 
van de 28 woningen aan de Eiken-/Iepen-
straatisvolopbezig.Ondertussenzijnde
voorbereidingen voor de verduurzaming 
van de woningen aan de Fluessen/Fivel  
en de Bekenbuurt in de Aa-landen in 
volle gang. 

“Eenandermooiprojectisonzeflataan 
de Lassuslaan”, vertelt Sjoerd. “Beide kop-
gevelskrijgennieuweisolatieenmetsel
werk om het grote warmteverlies hier terug 
te dringen. De bewoners hebben zelf het 
ontwerp gekozen. Een groot portret van 
Orlandus Lassus zelf (componist 1532-1594 
– red.).” 

Het laatste verduurzamingstraject op  
de planning is de Borneostraat in de  
Indische Buurt. “Dat gaat om 25 woningen 
die allemaal in 2020 worden aangepakt. 
Ditjaargebruikenwijnogvoordeaf
stemming met de bewoners.” 

Gasloos en CO2-neutraal 
“Endanzijnwijnatuurlijknognietklaar”,
haast Sjoerd zich te zeggen. “Ons 
gemiddel de energielabel gaat door  
dezeprojectenernatuurlijkopvooruit.
Maardaarblijfthetnietbij.”

De overheid heeft als streven dat rond 
2030allehuizenvanhetgasafzijn.Mede
ookdankzijnieuwbouwprojectenals 
Weezenlanden-Noord en Brecamp-Noord 
lijktdatOpenbaarBelangweltelukken.

“In 2050 willen we vervolgens met ons  
complete bezit CO2neutraalzijn.Daarom
gebruikenwij2020omdeplannenvoor
20212030verderuittewerken.Wijwillen
namelijkookaltijdineenvroegstadium 
dehuurdersinformerenenerbijbetrek-
ken.Zokunnenwijhenmeenemeninhet
proces. Hoe dat proces eruitziet, verschilt 
enorm per project. Want is de aanpak 
aandebuitenkantofgaanwijookmetde
binnenkant van de woningen aan de slag, 
bijvoorbeeldmetdeinstallaties?”

Onderhoud noodzakelijk 
Veelal kunnen bewoners gewoon in hun 
huisblijven.Zijmoetenzichwelrealiseren,
datbouwwerkzaamhedenaltijdimpact
hebben. De ene keer meer dan de andere  
keer.“Maarzekeralswijbinnenbezig
gaan,ishetevendoorbijten”,zegtSjoerd.
“Tochisermeestalwelbegrip,merkenwij.
Mensenwetendatervantijdtottijdonder-
houdnodigis.Wijhorenvaakdathuurders
de hinder toch wel acceptabel vinden, voor-
alalszezienwatzeervoorterugkrijgen.”/

Openbaar Belang wil eind 2020 met haar 
woning voorraad gemiddeld op energielabel 
B zitten. Om dit te realiseren heeft de woning-
corporatie momenteel zes projecten lopen  
en één in voorbereiding. “Dat is een pittige 
opgave”, erkent directeur Sjoerd Quint. 
“Maar het effect is wel dat wij een enorme 
sprong vooruit maken qua duurzaamheid.” 

Energielasten en dus 
de woonlasten voor de 
huurder omlaag
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De nieuwe gevel van de Lassuslaan in wording >

“Openbaar Belang 
 maakt enorme sprong
 vooruit in Energie-Index”

Directeur Sjoerd Quint

Hetbelangrijkstedoelisvolgens
Sjoerd dat voor de huurders de 
energielasten en daarmee de woon-

lasten omlaaggaan. Komen er zonnepanelen 
op een dak, dan betaalt de huurder daar 
weliswaar servicekosten voor. “Maar het 
doelblijftdatdehuurderernettoop
vooruitgaatdankzijhetvoordeelvanhet
opwekken van energie.”

Woningen verduurzamen 
Vanuit dat oogpunt is onlangs de Assen-
dorperdijkopgeleverd.Drieflats(60
woningen)zijnhieringrijpendverbeterd.



Hetwaseigenlijkheelsimpel.Martinedeedeenkaartdoor 
debrievenbusvanelkewoningophaargalerijindePelmolen
straat.Erzataleenantwoordstrookjebij.“Daaropgavenzeaan

wanneer ze konden én wat ze meenamen onder het motto  
Bring & Share”, vertelt Martine. 

Elkaar helpen
Alle zeven huishoudens reageerden enthousiast, waarmee de eerste 
Meet & Greeteenfeitwas.“Doorgewoonmetelkaarkoffieenthee
te gaan drinken, ga je elkaar beter kennen en meer vertrouwen. Mensen  
zijnvaakbestopenoverhunlevenenzogajevanzelfdingendelen”,
blikt Martine terug. 

‘Wij wonen al wat langer naast elkaar, maar  
eigenlijk kennen wij elkaar niet zo goed. Ik zou  
het leuk vinden jullie eens te ontmoeten.’ Dat moet 
ongeveer de tekst zijn geweest, herinnert Martine  
Kremer-Van Dalen zich, waarmee ze zes jaar geleden 
haar buren uitnodigde voor een Meet & Greet. 
Het werkte. Deze zomer kende de Meet & Greet 
in de Pelmolenstraat zelfs zijn zesde ‘editie’.

“Je leert elkaar kennen en 
meer vertrouwen” 
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“Je gaat elkaar gewoon beter be-
grijpen”,reageert haar echtgenoot 
HarmJanKremerdieerdriekeerbij
was.“Wijhoordenbijvoorbeeldop
die manier dat één buur regelmatig 
in het buiten land zat. Het was ons al 
opgevallen dat het soms zo stil en 
donkerbijhemwas.Numeldthijhet,
alshijweggaat.Andersomdoenwij
dat ook. Toch handig als je dat van 
elkaar weet. “En je weet elkaar makke-
lijkertevindenalsjehulpnodighebt.
NubijvoorbeeldMartinezwangeris,
heeft laatst een buurman geholpen 
met een zware kast tillen. Andersom 

springikookbijalshetkan.Bijvoor-
beeld met het ontluchten van de 
verwarming of het vinden van de 
goedkoopsteenergiemaatschappij.
En een ander weet weer van alles van 
computers.” 

Omzien naar elkaar
“Je gaat meer omzien naar elkaar”, 
vindt Martine. “Ik ben opgegroeid 
indeZwolsewijkWestenholte.Voor
mijnouderswashetheelnormaal 
om zulk contact te hebben met buren. 
Hier was het meer los zand. Misschien 
omdat er best veel 1-persoonshuis-

houdenszijn,maarmisschienookwel
omdat iedereen gewoon druk is. 

“Hetgekkeisdatikmedatlangetijd
welbesefte,maarmeereigenlijkniet
echt druk over maakte”, vertelt Mar-
tine. “Tot ik op een conferentie een 
sprekerhoorde,diezeidatwijbest
meer mogen omzien naar elkaar. Juist 
ook naar de mensen dicht om ons 
heen. Je kunt het allemaal ver weg 
zoeken, maar ook in je eigen buurt 
wonen mensen die wel contact willen. 
Datsprakmijaan.”

“Je merkt ook echt dat mensen er 
behoefte aan hebben” stelt Harm-Jan. 
Nietdatzenumeteendedeurbij
elkaar platlopen. “Maar je kunt wel 
dingen met elkaar bespreken. Alle-
daagse zaken, maar ook dingen die  
jebijvoorbeeldirritantvindt.Zo 
woon je echt plezieriger.”
 
Hijraadthetanderendanookzeker
aan. “Ga het gewoon doen. Dan zie je 
vanzelf wel of het werkt.” Martine vult 
meteen aan. “Een kaartje werkt goed. 
Dat zeiden de buren hier ook. Juist 
omdat mensen tegenwoordig weinig 
kaartjesmeerkrijgen,vondenzezo’n
persoonlijkkaartjeechtleuk.”/ 

Buren Pelmolenstraat treffen elkaar 
tijdens Meet & Greet

< Martine zittend op de stoel en links van haar  
echt genoot Harm-Jan worden omringd door buren.



Huurders hebben al veelvuldig gebruik gemaakt van  
‘Mijn Belang’ op de nieuwe website van Openbaar Belang. 
De site biedt veel informatie en zo’n 30% van de huurders 
heeft Mijn Belang al geactiveerd. 

Natuurlijkkunnenhuurdersookbijdebalieterecht.Hetkantoor
isdagelijksgeopendtussen9.00en12.00uur.Wieliever 
’smiddagslangskomt,kanhiervoor(telefonisch)eenafspraak
maken.Telefonischzijnwetot16.30uurtebereiken.

Mijn Belang
ViaMijnBelangkuntuveelzakenregelen,zoals:

• Reparatieverzoeken indienen en inplannen
• Overlast melden
• Huurbetaling via i-deal
• Huurspecificatiesinzien

HetgrotevoordeelvanMijnBelangisnatuurlijkdatuhieraltijd
terecht kunt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bovendien 
worden de persoonsgegevens direct gekoppeld aan de aan-
vraag. Voor Openbaar Belang levert dit ook voordelen op.  
Zekerinefficiëntie.Degewonnentijdwordtingezetvoormeer
persoonlijkeaandacht.

Bovendien is er ook veel informatie te vinden op de site van 
Openbaar Belang. Over lopende projecten, maar ook over  
thema’salsenergie,onderhoudaandewoning,zelfklussen, 
betalingsregelingen, huur opzeggen en de Woningzoeker.

Contact gezocht?
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Deze slogan is weer veel te horen op  
radio en televisie. We zien verschillende 
huizen met heel gewone herkenbare  
bewoners. 

Inbrekerskijkennietnaarhóejewoont,maarhoe
makkelijkzebinnenkunnenkomen.Doedaarom 
altijdderamendicht,eenlichtjeaanendedeurop
slot als u weggaat. Ook als u maar heel even weg bent.

Tips voor in en om het huis
• Belaltijd112bijeenverdachtesituatie.
• Sluitaltijdderamenendoededeuropslot 

alsu(even)hethuisuitgaat.Laat’savondseen
lamp aan,zodathetlijktalsofiemandthuisis. 
Ditkanmettijdofschemerschakelaars.

• Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet,  
mobiel) uit het zicht.

• Bewaarnietteveelcontantgeldinhuis. 

• Maak afspraken met de buren om op elkaars huis 
teletten alsuvoorlangeretijdwegbent.

• Struikenrondomhethuis?Zorgervoordatdeze
kortzijn,zodathethuisvoorburenenvoorbijgangers
goed te zien is.

Word lid van een WhatsApp-groep 
met je buren
ProbeerzoveelmogelijkburenineenBuurt-
Whatsappgroeptekrijgen.Opdiemanieris 
gratis informatie uit te wisselen over de buurt of 
straat.Bijvoorbeeldovereeninbraakofiemand 
die zich verdacht gedraagt. Zo helpt iedereen  
mee aan een veiligere buurt en kunnen inbraken 
voorkomen worden.

24/7 digitaal, maar ook telefonisch of op kantoor

Raam dicht, 
lichtje aan, 

deur op slot

Reparaties
ViaMijnBelangkuntueenreparatiemeldenenvaak
ook zelf inplannen. Heel handig en te regelen op het 
moment dat het u goed uitkomt. Wilt u telefonisch een 
reparatieverzoekdoorgeven?Datkantussen9.00en
12.00 uur. 

Een reparatie die direct moet worden verholpen, zoals 
een cv-storing, glasschade, een stroomstoring of een 
groteverstopping,kuntuookbuitendezetijdentele
fonisch aan ons doorgeven.  

Beltuinallegevallennaar(038)4567222.Ditnummer
is 24 uur per dag bereikbaar.

GeeninloggegevensvooruwMijnBelangontvangen?Belonsofmailnaarinfo@openbaarbelang.nl
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Eiken-/Iepenstraat
DemannenvanSalverdaBouwzijnhardvoor 
onze oude en nieuwe bewoners aan het werk. 
De bestaande woningen worden helemaal ver-
nieuwd. Een deel van de bewoners keert terug. 
Interesse?HouddeWoningzoekerin 
de gaten!

Assendorperdijk
60woningenineennieuwjasje!

Isala fase 2
Openbaar Belang voegt 23 woningen toe aan  
de woningmarkt. Eengezinswoningen op een prachtige  
plekjedichtbijdestad.
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Het klimaat verandert. Het weer 
wordt minder stabiel. Soms regent 

het hard en dan is het weer voor  
langere tijd droog. Heftige regen-

buien leiden tot wateroverlast. Door 
uw tuin minder te verharden wordt 

uw tuin comfortabeler. Ook komen 
er meer vogels en vlinders. Fijn voor 

uzelf, goed voor het klimaat. 

Een opvallend weetje:
Het gemiddelde groenpercentage van alle Nederlandse 
tuinenis36%.Opvallendisdathetgroenpercentagevoor
deZwolsetuinenslechts17%is.

Een groenere tuin:
• Zorgtvoorleefruimtevoorvogels,vlinders,bijeneninsecten
• Vergrootbiodiversiteitvandewijk
• Bindtfijnstof
• Haalt CO2 uit de lucht en produceert zuurstof
• Zorgt voor verkoeling door verdamping
• Zorgtdatregenwatermakkelijkerdegrondinkan

Tips om de tuin groener te maken:
• Stenen en zand eruit, aarde en  

groen erin
• Zorgvoorzoveelmogelijkbloeiende

plantenzodatbijen,vlindersen 
andere insecten in uw tuin hun  
voedsel kunnen halen

• Vervang dichte stenen door meer open 
stenen waar groen in kan groeien

• Zet een plantenbak op bestaande  
stenen. Op die manier wordt er toch 
groen toegevoegd aan uw tuin 

Regenwater hergebruiken:
• Plaatseenregentonofemmers 

in de tuin om regenwater op te 
vangen en later te gebruiken om 
de tuin of de kamerplanten water 
mee te geven

Mooier, levendiger en klimaatbestendig

De tuin 
vergroenen Grote schoonmaakactie 

in de Indische Buurt
Een paar weken geleden was er een grote schoonmaakactie 
in de Indische Buurt. Travers, Rova, Axent Groen, de Gemeente 
Zwolle, SWZ en Openbaar Belang hebben samen met de grote en kleine 
wijkbewonersdehandenuitdemouwengestoken.Hetdoelwasdewijk 
eenschoneraanzichttegeven. 

Erwerddrukonkruidweggehaald,geveegdengeschrobd.Bijde‘Mooi
schoon’busvandeRovaleerdendekinderenuitdewijkspelenderwijs
van alles over zwerfaval en werd afval 
gezochtenopgeruimd.Naafloop
warenerwelverdiendepoffertjes. 
Een leuke, maar ook zinvolle dag. 
Mooiomtezienhoeiedereenzijn
ofhaarsteentjebijdraagtaaneen
leefbare buurt!



De kans krijgen om  
je via het werk te 
kunnen ontwikkelen.

1312

Na de transitie van de voormalige 
sociale werkplaats in Zwolle 
(WEZO) werd de groenpoot  

gesplitst:deROVAkreeghetge-
meentelijkwerk,hetTwents/Sallands
bedrijfAxentGroenhetoverige. 
“Wijwerkenvanuitdelocatievan
Axent Groen in Zwolle nu onder meer 
voor woningcorporaties, scholen, 
bedrijven,hetwaterschapenook
particulieren”, vertelt Wim. Openbaar 
Belang is vanaf het begin klant. Niet 
alleen het groenonderhoud rondom 
het eigen kantoor en verschillende 
woongebouwen, maar ook tuinvorm-
geving en -aanleg is aan Axent Groen 
uitbesteed.Neembijvoorbeeldde
aanleg van de tuinen aan de Assen-
dorperdijkenstraksookdetuinen 
aan de Eiken-/Iepenstraat. 

Afstand tot de arbeidsmarkt
“Wijzettendaarvoordusvooral 
mensen in die een afstand hebben 
totdearbeidsmarkt.Mensendiebij-
voorbeelddooreenlichamelijkeof
verstandelijkebeperkingofomeen
andere reden, net niet kunnen mee-
komen”legtWimuit.“Zo’n88%van
ons Zwolse personeel valt onder deze 
groep. Axent-breed met vestigingen 
in onder meer Enschede, Borculo en 
Epe,isdat70%.”

“Onzeteamszijneenmixvanmensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en‘reguliere’voormannen.Datisde
sleutel van het succes. Er is continuïteit 
in de groepen en in hun prestaties. En 
eristerplaatsealtijdeenduidelijkaan-

spreekpunt:devoorman.Methemerbij
kunnenwijdegroepenmeereigen 
verantwoordelijkheidgeven.”

Begrip hebben
“Maaruiteindelijkdraaithetookom
een beetje begrip”, zegt Van den Bos. 
“Onze mensen leveren goede kwali-
teit, maar mogen er iets langer over 
doendaneenregulierevakman.Wij
zijneensociaalmaatschappelijkbe-
trokken organisatie en daarom werkt 
bijvoorbeeldOpenbaarBelanggraag
met ons.

“Huurders mogen onze medewerkers 
overigens best wat vragen. Over  
detuinbijvoorbeeld.Ofoverwaar-
om iets gebeurt. Dat is prima. Onze 
drijfveerisdatwijhendekansgeven
om zichzelf via het werk te kunnen 
ontwikke len. Dat ze een leuke job 
hebben.Datkanbijonsenjuistvoor
hen,isdatzobelangrijk.”

DatmerktWimbijvoorbeeldal 
wanneereenvanzijnmensenziek
is.Snellerdananders,kanhijineen
sociaal isolement terechtkomen. Is 
iemand dan ook twee tot drie we-
ken ziek, dan staat Axent Groen op 
scherp. “En lukt het ons om hem weer 

aanhetwerktekrijgen,danzeggen
ze vaak dat het hen zo goed doet.” 

Extra dimensie
DatWimzelfbijAxentGroenbelandde,
berust meer op toeval. Komende van 
een groenaannemer in Utrecht, wilde 
hijvierjaargeledenvooraldichterbij
huis werken. “Maar het werken voor 
Axent Groen geeft echt een extra 
dimensie.Danmoetikbijvoorbeeld
meteen denken aan die jongen die via 
een stage vanuit het speciaal voortge-
zetonderwijsbijonseenjaarcontract
kreeg.Toenikbijzijnoudersthuis-
kwam om een kerstpakket te brengen, 
vertelden ze hoe die jongen was ver-
anderd.Zoveeltoegankelijkergewor-
den, zoveel positiever. Ze hadden een 
compleet andere jongen gekregen.  
DankzijhetwerkenbijAxentGroen.”/

Axent Groen 
geeft groen onderhoud 
extra dimensie

Het groenonderhoud besteedt Openbaar Belang al 
jaren uit aan Axent Groen. De mannen (en enkele 
vrouwen) van deze sociaal maatschappelijke onder-
neming staan garant voor het snoeien, maaien, zagen, 
harken en schoffelen rondom wooncomplexen. “We 
realiseren dagelijks een mooie combinatie van zowel 
vakinhoudelijke als maatschappelijke impact”, aldus 
regiomanager Wim van den Bos. 
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Wat doet de Centrale 
Huurdersraad (CHR)  

voor de huurders van 
Openbaar Belang ?

Daarnaast vindt er overleg met de gemeente plaats over 
dewoningbouwinzijngeheelindegemeenteZwolle.Ook
worden er afspraken gemaakt over het te voeren beleid  
in de komende vier jaar.

Een aantal van onze speerpunten van 
afgelopen jaar is:
De CHR ( bewonersbestuur) heeft als vertegenwoordiger 
van de bewoners meegedacht en meegesproken met een 
aantallopendezaken.Daarbijkuntudenkenaandegrote
renovatieaandeAssendorperdijkwaardeflatseenzeer
grondige verbouwing ondergingen en de vernieuwbouw 
aan de Eiken-/Iepenstraat. In beide projecten heeft de 
Centrale Huurdersraad vanaf het begin geparticipeerd 
in de opzet van de plannen. Daarnaast heeft de CHR de 
vragen van de bewoners aandacht gegeven in het overleg 
metOpenbaarBelang.Zowelbijhetproject“Assendorper-
dijk”alsbijde“Eiken/Iepenstraat”heefteenafvaardiging
van de CHR, zich vanaf de allereerste voorlichting door 
Openbaar Belang achter de bewoners geschaard. De CHR 
isbijdebewonersbijeenkomstengeweestomeventuele
vragen en opmerkingen van de bewoners op een duide-
lijkewijzebeantwoordtezienworden.Uiteraardishetniet
mogelijkalleindividuelewensenuittelatenkomen,maar
erisaltijdgekekennaardezwaartevandevraagenhet 
algemeen belang afgewogen tegen de individuele wensen. 
Er is prettig samengewerkt met de klankbordgroep, die  
bestond uit een delegatie van bewoners van de Assendor-
perdijk.OokluktehetdeCHRsamenmetallebewoners
vandeEiken/Iepenstraattijdenseenviertalplenaireen
eenaantalkleinerebijeenkomstengoedeafsprakente 
maken met Openbaar Belang.

Maar nu gloort er een nog grotere klus. De sloop en nieuw-
bouw van Weezenlanden-Noord. Openbaar Belang is al 
een aantal jaren doende om een plan voor deze buurt een 
zodanig karakter te geven dat, zowel de gemeente, de 
Raad van Commissarissen maar vooral de bewoners zich 
kunnen vinden in dit plan. Een groot aantal bewoners heeft 
zich inmiddels achter de plannen geschaard. Deze worden 
dan ook geconcretiseerd binnen nu en de komen de 5 jaren. 
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Naast een frequent overleg 
met de directeur-bestuur-
der en het management van 
Openbaar Belang over het te 
voeren beleid voor wat be-
treft alle woningbouwzaken, 
richt de CHR zich met name 
op een aantal speerpunten 
die direct van invloed zijn op 
veel van onze huurders. 

Van uw verslaggever: Otto Berends  

Vogelvlucht Weezenlanden-Noord
De komende jaren gaat, naast het normale  
onderhoud en de lopende nieuwbouw op 
diverse locaties, dit enorme project veel aan-
dacht opeisen van Openbaar Belang, de CHR, 
maar vooral van de bewoners van deze wonin-
gen. Er is een Bewonerscommissie (BC) in  
het leven geroepen die zorg gaat dragen om 
de belangen van de bewoners direct te behar-
tigen. Ook de CHR probeert deze BC waar  
nodigbijtestaanomdeafsprakendiege-
maaktzijnenworden,gestaltetegevenenbij
OpenbaarBelangtebediscussiëren.Ditalleen
alswijvanmeningzijndatdezeafsprakenniet
of niet voldoende worden gewaarborgd. 

Nogmaals, de individuele wensen van onze 
bewoners worden niet vergeten. Maar in dit 
soortgigantischeprojectenishetzaaktekijken 
naar het algemeen belang en de eisen en 
wensen van de meerderheid zonder de speci-
fiekewensenzoveelmogelijkintelossen,waar
mogelijk.Erwordtaleenzwarewisselgetrokken
op de bewoners van dit complex door nood-
zakelijkeverhuizingenhettijdelijkwonenin
eenwijkwaargeslooptengebouwdwordt.
Een van de aandachtspunten is dat men 
slechts maximaal twee maal hoeft te verhuizen 
doorflatvoorflataftebrekenengelijktijdig
nieuw te bouwen. Op die manier kunnen zo 
veelmogelijkhuurderséénkeerover.Ook 
de veranderende parkeergelegenheid zal een 
puntvandiscussieworden,evenalshetgelijk
blijvenvandewoonlasten.



Kantoor gesloten
Ons kantoor is gesloten vanaf dinsdag 
24 december 15.00 uur tot maandag  
30 december 9.00 uur. En van dinsdag 
31 december 15.00 uur tot donderdag 
2 januari 9.00 uur.

Heeft u een reparatie die 
direct moet worden verholpen?  
Zoals een cv-storing, glasschade,  
een stroomstoring of een grote  
verstopping?Dankuntuookna 
kantoortijdenbellenmetOpenbaar 
Belangvia(038)4567222.Ditnummer
is 24 uur per dag bereikbaar. 
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Contact
Adresenopeningstijden:
Binnengasthuisstraat 1, Zwolle

van 9.00 tot 12.00 uur
binnenlopen ZONDER afspraak

van12.00tot16.30uur
alleen MET afspraak
 
Telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van
9.00uurtot16.30uurvia:
(038)4567222

Reparatieverzoek
• ViaMijnBelang
• Telefonisch tussen 9.00  en 12.00 uur

www.openbaarbelang.nl

ColofonZes wintertips 
Zet ’s nachts de verwarming 
niet te laag
Houd de temperatuur in de woning in 
dewinter’snachtsrondde17graden.
Dan verbruikt u minder energie dan 
wanneer u de thermostaat heel laag 
zet en 's morgens veel energie nodig 
is om het huis te verwarmen. Zet een 
half uur voordat u gaat slapen de 
thermostaat alvast op nachtstand. De 
warmteblijftnogwelevenhangen.

Voldoende ventileren,  
ook ’s winters
Zetdagelijksevenhetraameenhalf
uur of kwartiertje open voor voldoende  
zuurstof in huis. Door alles potdicht te 
houden raakt de zuurstof op en neemt 
de luchtvochtigheid toe in huis. En 
zuurstof warmt sneller op!

Trek een trui aan
Het is echt jammer van de energie  
als u met een T-shirt in huis loopt en 
de verwarming hoog zet. Slimmer is 
het om een warme trui aan te trekken.

Deuren en ramen sluiten
De hal functioneert als tochtsluis en 
houdt in de winter de kou tegen. Dus 
sluit de deur van de woonkamer goed 
om verlies van warmte naar de hal of 
trap te voorkomen. 

Verwarming ontluchten
ZorgervoordatdeCVketelbijgevuld
is en dat de verwarming ontlucht is.

Bescherm kranen en water-
leidingen tegen bevriezing. 
Eenbuitenkraantjekuntubijvorst
beter afsluiten en aftappen, zodat er 
geen leiding kan springen. 


