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Energie: prijzen, 
besparingstips 
en inzicht

‘Wij staan nergens 
meer van te kijken’  

‘Mensen kunnen nooit 
zeggen dat hun tuintjes 
niet te onderhouden zijn!’ 

Overal beton? 
Overal bloemen?



Door de inmiddels zeer lage rente 
nam de vraag naar koopwoningen 
enorm toe. Maar het opstarten van 
nieuwe nieuwbouwlocaties is een 
proces van jaren en daarmee wordt 
de druk hoger. Ten slotte zijn er 
demografische effecten, zoals ouder 
worden in combinatie met langer 
in je huis blijven wonen. Dit leidt tot 
minder doorstroming, dus minder 
verhuizingen. Zowel naar koop- als 
huurwoningen is de vraag erg groot’ en 
deze verschillende factoren versterken 
elkaar ook nog eens, waarmee het 
probleem plots heel groot en urgent is’, 
aldus Quint. 

Lange wachttijd voor  
een huurwoning
Ook het vinden van een sociale 
huurwoning is lastig. Zo wachtte men 
in het verleden drie tot vier jaar op een 
eigen plek in Zwolle. Tegenwoordig 
mag je rekening houden met zo’n acht 
jaar, voordat je überhaupt een sleutel 
tot je beschikking krijgt. 

Woekerhuren en meer 
eenpersoonshuishoudens
Sjoerd: ‘Er zijn uiteraard zoals eerder 
gezegd, meerdere maatschappelijke 
aspecten die bijdragen aan het 
probleem. Het aantal huishoudens 
in Nederland groeit, met name 
de eenpersoonsvariant. De door-
stroom vertraagt en daarmee de 
mogelijkheden tot instroom. 

Daarnaast zie je dat huurprijzen binnen 
de beleggerssector soms dubbele 
verhogingen ondergaan, om over 
huisjesmelkers met woeker huren maar 
te zwijgen.’        

Verduurzamen scheelt  
in de portemonnee
‘Openbaar Belang zet zich in voor  
zowel korte als lange termijnoplossingen. 
Zo blijft het wonen betaalbaar 
door de huur laag te houden, 
buiten de onvermijdelijke jaarlijkse 
inflatiecorrecties om. Het verduurzamen 
van woningen, dankzij dubbel glas 
en zonnepanelen, levert direct een 
besparing op. Dat merkt de huurder 
ook in de portemonnee. 

De juiste woning vinden
De vertraging van de doorstroom 
lossen we deels op door actief mee 
te werken met mensen die willen 
verhuizen. Zodra kinderen uit huis gaan, 
willen ouders wellicht kleiner wonen. 
Wij ondersteunen in de zoektocht naar 
geschikte opties en denken mee met 
praktische zaken. Ook bieden we aan 
om de huidige huur mee te nemen, 
aangezien sommige kleinere woningen 
een hogere huurprijs hebben. We ruilen 
de huurprijzen als het ware om.    

Van huren naar kopen 
Woningen die minder goed bij het 
beleid van Openbaar Belang passen 
verkopen we met voorrang aan onze 

huurders. Zij krijgen twee weken  
de kans om het huis voor de vraagprijs 
te kopen, voordat we deze aanbieden 
op de reguliere markt. Zo voorkomen 
we dat onze huurders misschien 
ondergesneeuwd worden door over-
bieders. Daartegenover staat wel een 
zelfbewoningsplicht van een periode 
van nu een jaar en straks drie jaar. 

Groeiend aantal woningen
De ambitie om meer bij te bouwen 
is een feit. Zo zal het woningaanbod 
van Openbaar Belang in huur en koop 
netto flink groeien. Dat is goed voor 
de doorstroming. Voor het daad-
werkelijk bewonen van nieuwbouw op 
een nieuwe bouwlocatie ben je helaas 
o.a. door bouwtijd zo zes jaar verder. 
De coronacrisis gooit uiteraard roet 
in het eten. Het zorgt voor vertraging 
van levering van bouwmaterialen en 
daardoor ook voor vertraging van 
huidige bouwprojecten. Ik kan helaas niet 
in de toekomst kijken, maar we beseffen 
de urgentie en handelen er binnen ons 
vermogen naar.’ 

Een heet hangijzer in de politiek is naast  

de stikstof- en coronacrisis uiteraard  

de problematiek op de woningmarkt.  

Want wat is nou de gouden oplossing voor 

die ogenschijnlijk oneindige scheefgroei 

tussen vraag en aanbod? Volgens Sjoerd 

Quint is het niet een kwestie van ‘even 

bijbouwen’ en voilà we zijn er. Dit probleem 

bestaat uit heel veel lagen. 
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" De woningcorporatie 
zet zich in voor mensen 
met een lager inkomen." 

De ontstane kloof is te herleiden 
naar de start van de kredietcrisis 
in 2008. Als gevolg van de 

diverse faillissementen van banken, 
krimpende beurzen en bedrijven, vielen 
veel sectoren logischerwijs stil. Zo ook 
de bouw. Aannemers werden kleiner, 
materiaalproductie kromp. Pas in 2015 
ontstonden weer de eerste tekenen van 
groei binnen de vraag naar woningen. 
De branche was nog niet klaar voor de 
versnelling die daarbij hoorde. Veel 
bouwvakkers waren met (vervroegd) 
pensioen gegaan. En productielijnen 
van materialen konden niet in één nacht 
worden verdrievoudigd. De achterstand 
in het bouwen van woningen werd een 
feit en de vraag bleef -en blijft- maar 
oplopen. 

" Een wooncrisis vraagt meer dan één oplossing."

Voor de 96 woningen aan 
de Hanekamp worden plannen gemaakt 
om deze te verduurzamen.

‘Wooncrisis? 
Openbaar 
Belang denkt in 
oplossingen.’

Directeur Sjoerd Quint 
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Ryanne: ‘Als iemand al tientallen jaren in een 
bepaald huis woont en daar gelukkig is, zijn wij 
de laatste die een voorstel zullen doen om ergens 
anders te gaan wonen. Maar soms ontstaat die 
behoefte na bepaalde ontwikkelingen, waardoor 
een eengezinswoning te groot blijkt. Dan kom ik 
om de hoek kijken. 

Letterlijk, want ik schuif aan bij 
een huurder om mogelijkheden te 
bespreken. We brengen samen in  
kaart waar iemand tegenaan loopt  
en ik bied praktische ondersteuning.’ 

Doorstroom is wenselijk
De mogelijkheid om gebruik te maken 
van een levensloopconsulent is niet 
alleen een extra service, het is ook uit 
noodzaak ontstaan. De wachttijd voor 
een huurwoning is lang en het aantal 
eenpersoonshuishoudens stijgt. Een 
goede doorstroom is van belang, om 
plek te creëren voor nieuwe huurders.  
‘We verkennen mogelijkheden 

om deze service op te pakken met 
andere woningcorporaties zoals SWZ 
en deltaWonen. De woningnood is 
een collectief probleem en vraagt 
om samenwerking. We willen onze 
huurders een soortgelijke buurt, 
faciliteiten en woongenot aan kunnen 
bieden, zij het kleiner en misschien 
in een andere wijk. Huurders hebben 
niet altijd de mogelijkheid of kennis 
in huis om zo’n verhuistraject in te 
gaan. Niet iedereen heeft een sociale 
kring of familie die kan helpen met 
alle administratieve bijkomstigheden. 
Een levensloopconsulent biedt dan 
uitkomst’, aldus Ryanne.   

Liever kleiner 
wonen? Schakel de 
levensloopconsulent in! 

Ryanne Hooijer is al 14 jaar 
werkzaam als woonconsulent 
bij Openbaar Belang. Sinds 
dit jaar heeft zij ook de taak 
van levensloopconsulent op 
zich genomen. Hierin begeleidt 
zij huurders die een wens 
hebben om kleiner te wonen. 
Ouders met kinderen die het 
nest uitvliegen, alleenstaande 
huurders of mensen die vanwege 
ziekte een passender plek 
zoeken. 

Een woningbrand, u moet  
er toch niet aan denken.  
Uw veiligheid is belangrijk en 
rookmelders kunnen daar een 
goede bijdrage aan leveren. 

Onze huurwoningen moeten op 
elke woonverdieping minimaal één 
goedwerkende, veilige rookmelder 
hebben. Dit is een wettelijke verplichting 
die geldt vanaf 1 juli 2022. 

Heeft uw woning geen of te weinig 
rookmelders? Dan ontvangt u een 
brief. Hierin staat dat iemand van 
Smaak of Nijhuis bij u langs komt om 
de nieuwe rookmelders op de juiste 
plekken in uw woning te plaatsen. 

Rookmelder testen
Belangrijk dat u minimaal één keer 
per jaar de rookmelders test. Dat doet 
u door op de testknop te drukken 
van de rookmelder. De testknop is 
een klein rond knopje op de zijkant 
of het deksel van de rookmelder. 
U kunt met de stofzuigermond de 
rookmelder schoonhouden van stof  
en spinnenwebben.

Gaat het alarm af? Dan doet uw 
rookmelder het goed. Is dit niet het 
geval? Meld het via Mijn Belang op 
onze site. Of bel ons tussen 9.00 en 
12.00 uur via (038) 45 67 222. Wij 
zorgen er dan voor dat de rookmelder 
vervangen wordt. 

Heeft u behoefte aan 
een gesprek om te kijken 
naar woning die beter 
bij uw situatie past? 
 
Neem dan contact op met 
Ryanne om de mogelijkheden 
door te spreken! 

06 12 73 96 87
r.hooijer@openbaarbelang.nl 

Rookmelders, één op iedere verdieping  
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Openbaar Belang gaat bij iedere woning waar een nieuwe 
huurder in komt, de gasaansluiting om te koken verwijderen.

Wilt u ook graag overstappen van gas naar elektrisch koken? 
Dat kan. Wij zorgen ervoor dat de meterkast wordt aangepast. 
De gasleiding wordt uit de keuken verwijderd. En wij maken een 
geschikt aansluitpunt (perilex) in de keuken. Stuurt u ons een mail 
als u dit graag wilt? reparatieverzoeken@openbaarbelang.nl

Radiatoren ontluchten
Als er veel lucht in de leidingen zit, worden de radiatoren 
minder snel warm. Het kost de cv-ketel veel energie om 
het warme water bij de radiatoren te krijgen. Daarom is het 
belangrijk om de radiatoren af en toe te ontluchten. Hoe?

1.  Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur.
2.  Draai alle radiatoren open. Doe dit minimaal  

10 minuten door de knop linksom te draaien.
3.   Sluit daarna alle radiatoren door de knop rechtsom  

te draaien.
4.   Begin nu met ontluchten. Start met de radiatoren beneden, 

ga daarna boven ontluchten.
5.   Draai met het ontluchtingssleuteltje het ontluchtings-

ventiel op de radiator open (linksom). Houd een doek 
  bij de hand voor het geval er wat water vrijkomt.
6.  Er komt nu lucht uit. Komt er alleen nog water uit?
7.   Draai nu het ontluchtingsventiel weer dicht en draai 
  de radiatorkraan weer open (linksom).

U woont in een flat met een 
gezamenlijke energievoorziening. 
Wat betekent de stijging van de 
energieprijzen voor u?

Openbaar Belang koopt voor diverse woongebouwen 
gas en elektra in. Om dit zo goed mogelijk te doen,  
wordt de inkoop van energie verzorgd door Aenergie. 
Aenergie koopt voor diverse woningcorporaties energie 
in en doet dit op verschillende momenten in het jaar.  
Het bedrijf heeft veel kennis van de markt. Daardoor 
hebben ze energie voor gunstige tarieven in kunnen 
kopen. Op dit moment is al 80% van het benodigde 
volume voor 2022 ingekocht. In 2022 is er wel sprake van 
een stijging van tarieven. Deze is naar verwachting niet  
zo hoog als de stijging van variabele tarieven die 
momenteel in het nieuws worden genoemd.

Hier leest u een aantal 
snelle bespaartips, 
waardoor u minder gas 
en elektra gebruikt: 
  Sluit alle deuren in huis van ruimtes die u niet 

verwarmt.

 Verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent.

  Zet de thermostaat als u thuis bent 1 graad lager  
dan u gewend bent. Vooral als u bezig bent, dan is  
19 of 20 graden vaak warm genoeg.

  Verwarm de slaapkamer niet. Een kruik warmt  
het bed al lekker op.

  Plak radiatorfolie achter de radiatoren die tegen  
een buitenmuur staan. Zo gaat de warmte de kamer 
in en niet in de muur.

  Laat de warmwaterkraan niet langer of harder lopen 
dan nodig.

 Douche maximaal 5 minuten.

  Heeft een apparaat een uit-knop? Gebruik deze  
in plaats van de stand-by knop.

  Haal de stekker eruit als u de televisie, computer  
of stereo een tijdje niet gebruikt. Dit soort apparaten 
kunnen namelijk ook nog stroom gebruiken als ze  
uit staan.

  Staan meerdere apparaten bij elkaar (bijvoorbeeld 
televisie en dvd-speler)? Steek dan alle stekkers in  
een contactdoos met een aan/uit-schakelaar. Schakel 
de stekkerdoos na gebruik uit.

  Vervang gloeilampen en halogeenlampen door 
ledlampen. Ledlampen verbruiken aanzienlijk minder 
stroom dan de andere soorten. Een ledlamp is wel 
duurder, maar gaat ook 15 keer langer mee dan een 
gloeilamp. 

Energie: prijzen, 
besparingstips 
en inzicht
Veel huishoudens krijgen de komende tijd te maken met 

energieprijzen die hard omhoog gaan. Op deze pagina 

vindt u allerlei informatie waardoor u inzicht krijgt in uw 

energieverbruik. Maar ook hoe u energie kunt besparen.

Helaas heeft Openbaar Belang geen invloed op de prijs

stijging van gas en elektra. Het is een landelijk en zelfs 

Europees probleem. De overheid is aan het onderzoeken 

wat zij voor de bewoners kan betekenen. 























Inzicht in uw 
energieverbruik
We hebben een unieke actie voor onze 
huurders: twee jaar lang kunt u gratis 
gebruik maken van het PlusAccount van 
de Slimmemeterportal. Daarnaast krijgen 
de snelle aanmelders ook nog eens een 
energiebox met allerlei items om energie 
mee te besparen t.w.v. € 20 thuis gestuurd. 

De slimmemeterportal is een website 
waarmee u inzicht krijgt in uw energie- 
verbruik (gas en elektra). Het PlusAccount 
geeft u maandelijks een overzicht van 
uw verbruik. U kunt dan ook uw verbruik 
anoniem vergelijken met andere mensen 
in Zwolle. U krijgt van ons een mail of brief 
waarin deze aanbieding staat.

Alle huurders van deltaWonen, Openbaar Belang 
en SWZ in Zwolle kunnen meedoen aan deze actie. 
De actie wordt mogelijk gemaakt door RREW subsidie. 
Deze regeling zorgt ervoor dat er energie bespaard wordt. 

Elektrisch koken



Geen dag is hetzelfde’, vertelt Anita Drenth. 
Samen met Chris van der Boom is zij 

algemeen directeur: ‘We bedienen vrijwel 
alle soorten en maten riolering, afvoeren en 
dakbedekking, zo lang het maar renovatie is. 
Nieuwbouw is niet aan ons besteed. Dat is 
vooral meters maken en veel van hetzelfde, 
onze jongens in de buitendienst voelen daar 
niet zoveel voor. Bij renovatie staan we al voor 
zoveel dynamische uitdagingen, dat vinden 
we veel leuker! We beperken ons ook tot 
de regio, alhoewel dat helemaal niet als een 
beperking voelt. Sinds de coronacrisis hebben 
we aanzienlijk meer werk. Iedereen die niet op 
vakantie gaat besluit zijn of haar woonhuis aan 
te pakken, waaronder de riolering.’

Rio Garantieplan Zwolle 
is sinds januari 2020 een 
samenwerkingspartner van 
Openbaar Belang. Huurders 
die problemen hebben met 
hun hemelwaterafvoer, 
huisafvoer en riolering 
kunnen bij Rio Garantieplan 
terecht. En bij acute 
riolerings calamiteiten staat 
het bedrijf binnen 24 uur op 
de stoep om het op te lossen. 

Anita Drenth, algemeen directeur 
Rio Garantieplan Zwolle

‘Wij staan 
nergens meer 
van te kijken’  

Handen ineenslaan met een woningcorporatie
‘Om te werken voor een woningcorporatie moet je van goeden 
huize komen. Allereerst is genoeg materiaal en mankracht nodig 
om in de vraag te kunnen voorzien. Wij bestaan volgend jaar 
10 jaar en zijn in het afgelopen decennium van 6 naar 20 man 
gegroeid, dus dat zit wel snor. Dankzij de verhuizing naar een 
nieuw bedrijfspand kunnen we ook veel meer materiaal opslaan. 
We zitten gelukkig nooit zonder. 

We wonnen de aanbesteding die Openbaar Belang had 
uitgeschreven. Rioleringsonderhoud is voor de corporatie een 
grote kostenpost, want niet iedereen is even zuinig met zijn afvoer. 
De ene huurder doet ontzettend zijn best, terwijl de ander rustig 
een volle pan soep door de gootsteen gooit. Kinderen stoppen 
van alles in de wc, die vinden het doorspoelen van speelgoed 
vaak leuk. Maar ook ouders die een poepluier te vies vinden om in 
de kliko te gooien vinden hun weg naar de toiletpot. Dat is vragen 
om problemen natuurlijk,’ aldus Anita. 

Gelukkig is Rio Garantieplan bij een overstromende wc snel 
aanwezig. Dankzij het snelle schakelen van de afdeling planning, 
staat er binnen 24 uur een rioleur voor de deur. Naast praktische 
werkzaamheden hebben de monteurs ook een sociale rol. 
Anita: ‘We zien vaak dat oudere mensen die al wat dementeren 
soms hun afvoer verkeerd gebruiken. Gebeurt het vaker, dan 
doen we een melding bij Openbaar Belang. Een pluim voor hun 
hoor. Ze pakken het vervolgens heel goed op en gaan bij de 
desbetreffende huurder langs. We merken daarna ineens een 
meldingsstop, dus zulke bezoeken hebben wel effect!’ 

‘We bereiden ons voor op december 
en januari. Bij uitstek de maanden 
waarin we het oliebollenvet uit de 
putten in de achterpaden moeten 
verwijderen. Mensen gieten het in die 
putten, niet beseffende dat de afvoer 
vanuit hun huis gewoon op deze 
riolering is aangesloten. Vloeibaar 
vet giet je terug in de verpakking. 
Vervolgens breng je het naar de 
verzamelcontainer op inzamelpunten 
voor vet en olie. Probleem opgelost.’

 Heeft u een verstopping in toilet, 
 keuken of badkamer? 

Bel (038) 4567222, toets 1 en vervolgens 3. U wordt direct 
doorverbonden met Rio Garantieplan.

Overige reparatieverzoeken kunt u zelf melden en inplannen 
via Mijn Belang te vinden op www.openbaarbelang.nl.
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Tip
oliebollenvet 
opruimen
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Het uitleenpunt in Zwolle-Zuid 
ontstond in 2012, toen er op dat 
moment een onderhoudsproject 

gaande was. In 2018 bereikte de 
voormalig beheerder -buurman van 
Niels- een respectabele leeftijd. Hij 
besloot hierom te verhuizen naar een 
andere wijk om gelijkvloers te kunnen 
wonen. Niels nam het stokje over.

Niels: ‘Ik voelde er wel wat voor om 
die taak over te nemen. Vervolgens viel 
er een briefje bij de bewoners door 
de bus. Daarop stond een lijst met 
materialen en mijn telefoonnummer. 
Men kan mij bellen op het moment 
dat er iets nodig is. Dat kan van 
alles zijn. Scheppen, een kruiwagen, 
grondboor, boorhamer, takkenzaag, 
sneeuwschuivers, een hogedrukspuit, 
maar ook statafels en vuurkorfjes voor 
als iemand een tuinfeestje wil geven.’  

‘Het uitlenen gaat 
heel gemoedelijk’

‘Zodra ik word gebeld open ik de 
schuur, of breng ik zwaarder materiaal 
even langs. Dat hoeft niet, maar ik vind 
het leuk om te doen. Het geeft mij de 
kans om de buurt wat beter te leren 
kennen. Het werkt ook verbindend. 
Zo had ik een telescoop-ramenwasser 
geregeld bij Openbaar Belang en 
gingen we deze testen op de ramen 
van een buurman. Vervolgens sloot 
een andere buurman aan die een 
glazenwasserij heeft. Hij legde ons 

even uit hoe het moest en doneerde 
vervolgens ook nog wat spulletjes.  
En als er iets kapotgaat kan ik het 
dankzij mijn technische achtergrond 
vaak ook zelf nog repareren.’

In de winter zet Niels de sneeuw-
scheppen voor de deur, ze staan  
ze gemakkelijk voor het grijpen.  
Zo wordt door een aantal buren de 
straat sneeuw- en ijsvrij gemaakt. 

Voorzichtig met die hakbijl! 
Op de vraag of er een bepaald 
type huurder vaak leent, komt een 
grinnikend antwoord. ‘Het komt 
regelmatig voor dat alleenstaande 
vrouwen wat lenen. Ze komen voor 
een uitschuifladder, snoeischaar of een 
hakbijl. Die laatste levert wel mooie 
grapjes op; ‘je staat nog wel op goede 
voet met je ex toch!?’’ 

Niels houdt zijn functie als beheerder 
nog wel een paar jaar vol. ‘We willen 
zelfs uitbreiden in materialen. Natuurlijk 
zijn goed werkende donaties van 
buurbewoners welkom! Daarnaast ga 
ik ook met Openbaar Belang om tafel 
om te kijken of we nog diverse andere 
spullen kunnen gaan uitlenen.’   

Het uitleenpunt Zwolle-Zuid 
van Openbaar Belang 
is te vinden aan de 
Gedeputeerdenlaan. 

Telefoonnummer Niels: 
06 10 69 65 67

‘Mensen kunnen 
nooit zeggen dat 
hun tuintjes niet te 
onderhouden zijn!’ 
Wat veel huurders niet weten, is dat Openbaar Belang 
een uitleenpunt heeft in Zwolle-Zuid. Dit is een schuur 
waarin materialen voor woning- en tuinonderhoud 
klaarliggen om geleend te worden. Het werkt simpel. 
De beheerder van het punt wordt gebeld, de schuur 
gaat open en mensen tekenen voor geleend materiaal 
en brengen het terug op de doorgegeven datum. 
Niels Corba, bewoner in Zwolle-Zuid, is de beheerder. 

Woont u niet in 
Zwolle-Zuid, maar 
wilt u wel graag 
iets lenen?

Neem contact op met 
Niels om te overleggen 
wat er mogelijk is.

Niels Corba, 
bewoner in Zwolle-Zuid en is de 
beheerder van het uitleenpunt.



1312

Komt u deze maand 
slecht uit met uw 
financiën? Zoek dan 
tijdig contact met 
ons team Huurincasso! 

Maak uw 
huurachterstand 
bespreekbaar! 

Een huurachterstand levert zorgen op. Ziet u aankomen 
dat betalen niet gaat lukken of heeft u al een betalings-
achterstand? Wat de oorzaak ook is, neem zo snel 
mogelijk contact op met Giselle Leijgraaff en/of Erna Fix 
van de afdeling Huurincasso. 

Om grotere problemen te voorkomen, 
adviseren wij om zo snel mogelijk contact 
op te nemen.

Een kleine achterstand is immers eenvoudiger in te 
lopen dan een hoge schuld. Wij begrijpen dat dit niet 
altijd makkelijk is. Uit ervaring weten we dat personen 
met schulden zich vaak schamen. Maar hoe langer u 
wacht, hoe groter de problemen worden. 

Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld in de 
vorm van een betalingsregeling. Ook kunnen wij u 
doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen 
helpen. Wij werken nauw samen met Op Orde/ Sociaal 
Raadslieden, Sociale Wijkteams, Schuldhulpmaatje  
en Gemeente Zwolle. 

Neem telefonisch contact met ons op via 
(038) 4567222. Een mail sturen kan natuurlijk  
ook, teamincasso@openbaarbelang.nl. Wij nemen  
dan z.s.m. contact met u op.  

Links: Giselle Leijgraaff, rechts Erna Fix

Huurders zijn onze 
ervaringsdeskundigen
Iedere maand worden op ons verzoek veel van 

onze bewoners gebeld of gemaild door KWH. 

KWH is een onderzoeksbureau gericht op 

corporaties. Er worden vragen gesteld over 

de algemene dienstverlening van Openbaar 

Belang of bijvoorbeeld over uw ervaringen als 

nieuwe huurder.  

Onze bewoners weten als geen ander hoe een reparatiever-
zoek is gegaan, hoe men de sleuteloverdracht heeft ervaren 
of hoe het planmatig onderhoud is uitgevoerd. Openbaar 
Belang is blij met de mooie cijfers die gegeven worden. 
Natuurlijk zijn er ook onvoldoendes. Als de huurder heeft 
aangegeven dat wij contact mogen opnemen, dan doen 

wij dat. We horen graag waar men ontevreden over is 
(geweest). Losse eindjes pakken we vervolgens op, zodat 
de huurder hopelijk weer tevreden is. 

Rapportcijfers 
Gemiddeld hebben we prachtige cijfers op ons rapport 
staan. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. 
Landelijk worden de cijfers van alle corporaties met elkaar 
vergeleken. Voor 2021 beoordelen onze huurders ons 
hoger dan wat de landelijke cijfers zijn. En dat waarderen 
we zeer.

De antwoorden van onze huurders geven ons veel input 
om onze dienstverlening te blijven verbeteren. We leren 
van de antwoorden!
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We kunnen starten met kritisch kijken naar onze tuin.  
Is het mogelijk om een klein stukje van de tuin, die nu door 
tegels wordt bedekt, weer om te bouwen naar wat meer 

groen? Dit lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes 
bij elkaar helpen echt. Het is bewezen dat de opwarming in een stad, 
veel ernstiger is dan op het platteland. De afvoer van regenwater 
is inmiddels een groot probleem. Vooral tijdens de hoosbuien, die 
steeds vaker voorkomen. En het probleem van deze afwatering is een 
direct gevolg van onze huidige tuininrichting. Maar ook de teruggang 
van het aantal bijen en andere insecten zijn direct te wijten aan de 
wijze waarop wij onze natuur telkens meer terugdringen.

De conferentie in Glasgow is afgelopen. 
Er zijn wereldwijd afspraken gemaakt om 
de temperatuur op onze aarde niet met 
meer dan met 1,5 graad te laten stijgen. 
Nu moeten veel landen moeite gaan doen 
om dit te realiseren. Dat kan door het gebruik 
van steenkool af te bouwen. Maar de CO2 
uitstoot moet ook op veel andere manieren 
verminderd worden.

Maar wat kunnen wij als bewoners van huizen 
van Openbaar Belang nu concreet doen??

'De Centrale Huur-
dersraad wil graag 
meewerken aan 
vergroenen van de 
tuin en de balkons'

Overal beton? 
Overal bloemen?

1514

Natuurlijk is het makkelijk om tegels 
of beton in de tuin te hebben, want 
dan kunnen we de tijd die we hebben 
gebruiken om lekker niets te doen. 
Maar weegt die kleine inspanning op 
tegen de nadelen die er zijn?  
Is het echt zo veel werk om die extra  
2 vierkante meter groen te onder-
houden? En genieten we niet meer van 
bloemen en groen dan van beton?

Uiteraard mag iedereen zelf beslissen  
of hij/zij deel wil nemen aan dit projectje. 
En we snappen ook dat niet iedereen 
die wil, het ook kan. Bijvoorbeeld als 
men minder beweeglijk is of gewoon 
niet meer in staat een tuintje of perkje te 
onderhouden. Dan zouden verhoogde 
bloembakken wellicht iets voor u zijn.  
Of misschien kunnen de buren iets voor 
u betekenen. Of is er iemand in de buurt 
die u graag een handje wil helpen.  

De Centrale Huurdersraad 
van Openbaar Belang wil 
graag meewerken aan het 
vergroenen van de tuin en 
de balkons. 

Elke bewoner die aangeeft mee te willen 
werken en een klein deel van zijn/haar 
tuin of balkon te willen vergroenen, 
geven wij gratis een zakje bloemzaad. 
Daardoor kunt u volgend voorjaar 
extra genieten van uw aandeel in het 
tegengaan van alle negatieve aspecten 
van de milieuaantasting. Door ons een 
mail te sturen, zorgen wij dat u een zakje 
bloemzaad ontvangt. 

info@centralehuurdersraadob.nl 

Deze bloemzaad-actie is  
de start van het vergroenen. 
Komend voorjaar willen we 
als Centrale Huurdersraad 
de huurders uitdagen om mee 
te gaan werken aan nog meer 
vergroening in hun tuin of 
buurt/wijk.

Uiteraard met prijsjes (b.v. struiken, 
planten, fruitboompjes) voor 
degenen die het meest hebben 
gerealiseerd. Natuurlijk binnen 
hun eigen mogelijkheid en in 
verhouding van de grootte van hun 
tuin, balkon of stukje buurt/wijk.

Heeft u een goed idee?  
Mail ons via
info@centralehuurdersraadob.nl.

In het voorjaar brengen we u op de 
hoogte van de concrete plannen en 
de ideeën die door onze bewoners 
zijn aangedragen. 



Openbaar Belang wenst u 
fijne feestdagen en een goed, 
gezond en gelukkig 2022!

Kantoor gesloten
Vanaf vrijdag 24 december 15.00 uur tot 
maandag 27 december 9.00 uur zijn wij 
telefonisch niet bereikbaar. Dit geldt ook 
voor vrijdag 31 december 15.00 uur tot 
maandag 3 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.

Op zoek naar een andere 
huurwoning?
Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan kunt u terecht  
bij De Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl). Hier vindt u alle 
beschikbare huurwoningen in de gemeente Zwolle, Kampen, 
Steenwijkerland en Zwartewaterland. 

Om te kunnen reageren op het aanbod, moet u wel ingeschreven staan. 
Inschrijven kan vanaf 18 jaar (voor studentenwoningen vanaf 16 jaar). 
U maakt zelf een zoekprofiel aan met bijvoorbeeld uw wensen over de 
woning. Als u dat wilt, wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over 
het aanbod dat bij u past. Blijken meerdere mensen 
belangstelling voor dezelfde beschikbare woning 
in de wensmodule te hebben, dan gaat die naar 
degene die het langst staat ingeschreven. Zo gezien 
is inschrijven bij De Woningzoeker dus altijd slim! 
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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

Colofon


