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Wijzigingen in 2015

In 2015 zullen er verschillende wetten en regels
aangepast worden waar als huurder of woningzoekenden mee te maken krijgt.
Dit zijn onder andere de Inkomensgrens sociale huurwoningen, Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, de toepassing van de WOZwaarde in het WWS, Huisvestingswet en wijziging aanduiding energielabel.

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Ledeninformatie

U doet onze penningmeester een heel groot
plezier om uw contributie van €5,- voor het
kalenderjaar 2015, deze maand via de bank te
betalen, u kunt het overmaken op rekeningnummer: NL86 ABNA 0456 3039 87.
Vermeld uw adres en jaar 2015.
Indien u toch contant wilt betalen dan is dit
mogelijk bij :
Ronald van der Sluis,
penningmeester: Klaproosmeen 5
Herman Kost, secretaris: Klaproosmeen 72

De inkomensgrens voor toewijzing van sociale
huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678
Het basishuurverhogingspercentage is de
naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend inflatiepercentage van 2014 en een ophoin zijn jaarlijkse circulaire.
gingspercentage, deze zijn nog niet bekend
Inkomensgrenzen voor de Inkomens- gesteld.

afhankelijke huurverhoging

De inkomensgrenzen per 1 januari 2015 worden
aangepast.
- meer dan € 34.229 maar niet meer dan
€ 43.786 wat betreft de maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage
plus 0,5%;
- meer dan € 43.786 wat betreft de maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5%.
Het bedrag van € 34.229 is gelijk aan de inkomensgrens van 2013 voor de toewijzing van betaalbare
huurwoningen van corporaties
(staatssteunregeling).
Aktiviteiten in 2015

Aanpassing Woning Waarderings
Systeem (WWS)
Het aantal WWS-punten bepaalt de maximumhuur die de verhuurder voor een
(gereguleerde) huurwoning mag vragen.
Mogelijk zal per 1 juli 2015 een aanpassing
van de punten plaatsvinden.
De punten voor woonvorm, woonomgeving
en de schaarstepunten vervallen en de WOZwaarde van de woning zal hierin verwerkt
worden. Hierdoor bestaat de kans dat het
totaal aantal punten van uw woning veranderd en dus ook de maximale toegestane
huur. De streefhuur zal jaarlijks ook met de
inflatie verhoogd worden.
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Secretariaat
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk
Telefoon: 0341-434648
E-mail: info@deweidsebelangen.nl
website: deweidsebelangen.nl
Like ons op facebook

We hebben de volgende buurt/verenigingsactiviteiten
op ons lijstje staan:
 10 januari,

Nieuwjaarsbijeenkomst

 28 maart,

Nationale opschoondag

 7 april

Algemene ledenvergadering

 April/mei

Aanbrengen plantenbakjes

 September

BBQ

 September
Burendag
Uw hulp bij een of meerdere activiteiten is nodig!
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Uitlaten honden
Er bereiken ons nogal wat klachten over het uitlaten van
honden, nu is dat aangelijnd geen probleem maar wel als
men zijn/haar hondepoep niet opruimt. Het is niet prettig
als je het huis uitloopt en je dan voor je eigen deur of grasveldje in de drol stapt. Kijkt u eens op de website van de
gemeente Harderwijk waar u kunt lezen wat wel en wat
niet mag.

Inbrekers/insluipers

Flipperen is het wegduwen van de dagschoot met behulp
van een hard stuk plastic zoals een credit card of een stuk
frisdrankfles.
Wat kunt u hiertegen doen?
Zorg dat de deur op het nachtslot zit. Het is dan niet mogelijk te flipperen omdat de dagschoot niet teruggeduwd
kan worden. Ook een anti-inbraakstrip werkt tegen flipperen.
Een vooral in de zomerperiode populaire manier van inbreken is insluipen. Hier kleven relatief weinig risico’s voor de
inbreker aan omdat hij niets hoeft ‘te breken’, hij hoeft
alleen maar door te lopen. Wanneer hij onverhoeds de
bewoner tegen het lijf loopt maakt hij zijn excuses, zegt bij
het verkeerde huis te zijn en vertrekt weer.
Meer informatie op de website van de Politie.

Overleg met Woonadviseur
Deze maand heeft het bestuur overleg gehad met de woonadviseur. In dit overleg hebben we antwoord gekregen op de
door ons gestelde vragen omtrent onderhoud ( vervanging
Cv-ketels, schilderwerk en energiebesparende maatregelen)
aan onze woningen. Er zijn dit jaar, rond de afschrijvingsperiode van 18 jaar, al enige Cv-ketels vervangen wat voor de
huurder positief zichtbaar was in de jaarafrekening.
In 2015 staan er nog enkele slechte ketels op de nominatie
om vervangen te worden en de rest in 2016. Volgend jaar
zal Omnia beginnen met een Quick-scan naar het schilderwerk, beglazing en asbestinventarisatie om in 2016 de energetische maatregelen en schilderwerk uit te kunnen voeren.
Tevens wordt er nog naar een oplossing gezocht om bij die
woningen, waar men niet met een ladder in de tuin kan komen, ook daar de dakgoten te kunnen reinigen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes “like” de Huurdersvereniging De Weidse Belangen op facebook.
U kunt ons ook volgen op Twitter of bekijk onze webpagina
www.deweidsebelangen.nl
Kijkt u ook eens op de website van de huurderorganisatie
SHOW, zij hebben overleg met Omnia Wonen over beleidszaken www.showhuurdersbelangen.nl .
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 10 januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle huurders van de Pijlkruidmeen,
Klaproosmeen, Hondsdrafmeen en Lage Wei.
U zult hier apart nog over geïnformeerd worden.
Wij hopen dat u die middag toch even langskomt voor
een kopje chocolademelk of een glaasje glühwein.

Het bestuur wenst u Prettige Kerstdagen en een goed 2015 met woonplezier en vooral een goede gezondheid voor u en uw dierbaren.

Ventilatietips
 Zorg voor voortdurende aanvoer van frisse lucht via open
(klep)raampjes en/of ventilatieroosters; en zorg dat lucht
door uw huis kan stromen, via ruimte onder de binnendeuren of roosters in binnendeuren en -muren.

 Ventileer extra (bijvoorbeeld met een extra open raam of
het ventilatiesysteem op de hoogste stand) als u kookt,
doucht en klust in huis, en als er veel mensen zijn.

 Rook niet in huis.
 Verminder vocht in huis: droog de was buiten, kook met de
deksel op de pan en droog vloeren na het dweilen.

 Voorkom schadelijke stoffen: schilder met oplosmiddelarme verf, en gebruik spaanplaat met keurmerk.

 Laat de schoorsteen van een eventuele open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende luchtaanvoer tijdens
het stoken.

 Laat wasgoed liefst buiten drogen. Hangt u het binnen,
dan liefst in een goed geventileerde ruimte.
Het is een fabeltje dat luchten of ventileren leidt tot hogere
stookkosten. Het tegendeel is juist waar: in een goed geventileerd huis is de lucht relatief droog. En het opwarmen van
droge lucht kost veel minder energie dan het opwarmen van
vochtige lucht.
Probeer verder de lucht in huis zo droog mogelijk te houden.
Een luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 is perfect. Maak na
het schoonmaken alles goed droog: gebruik een trekker na
het dweilen van de vloeren en het douchen.
Op de website van Milieu Centraal kun je veel informatie en
advies vinden over ventileren.
Ook op de website van Milieu Centraal kun je veel informatie
en advies vinden over ventileren.
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