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Marktconforme huur onbetaalbaar voor lage middeninkomens  

Huishoudens met lage middeninkomens zijn niet in staat om marktconforme huren te 

betalen. Dat blijkt uit een experiment van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), 

waarbij huurwoningen werden geveild in Tilburg. 

  

In juni van dit jaar voerde de SEV samen met de Tilburgse woningcorporatie TBV Wonen een 

experiment uit. Er werden huurwoningen aangeboden via een internetveiling. Alleen 

woningzoekenden met een inkomen tussen de € 33.614,- en € 43.000,- konden op deze 

woningen reageren. Door Europese Regelgeving is deze groep woningzoekenden sinds 1 

januari aangewezen op huurwoningen van meer dan € 652,- per maand.  

De geveilde woningen kwamen uiteindelijk terecht bij hogere 

middeninkomens die met spoed een woning zochten en de hogere prijs net konden betalen. 

Het ging daarbij vooral om startende tweeverdieners zonder kinderen, met een gezamenlijk 

inkomen van rond de € 40.000,-. Huishoudens met een inkomen dat daaronder lag bleken 

de marktconforme huurprijzen niet op te kunnen brengen. 

   

Met het experiment wilde SEV en de woningcorporatie er achter komen of veilen een 

bruikbare methode is voor woningtoewijzing, maar ook of lage middeninkomens bereid en 

in staat zijn een marktconforme huurprijs te betalen. Voor de volkshuisvesting is dat een 

belangrijke vraag. Als lage middeninkomens de huren niet kunnen betalen die 

woningcorporaties voor hen kunnen realiseren heeft de volkshuisvesting een probleem. 

  

Weinig woningen in middensegmentWeinig woningen in middensegmentWeinig woningen in middensegmentWeinig woningen in middensegment  

De resultaten van het experiment lijken erop te wijzen dat de volkshuisvesting inderdaad een 

probleem heeft. Corporaties hebben weinig huurwoningen die net iets meer kosten dan  
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€ 652,- per maand. Door de Europese Regelgeving is het voor corporaties bovendien 

moeilijker geworden om dergelijke woningen te bouwen. Voor huurders met een bescheiden 

middeninkomen heeft dat desastreuze gevolgen. Er zijn voor hen geen woningen meer 

beschikbaar die ze kunnen betalen. 

  

Te hoge huur brengt middeninkomens in problemenTe hoge huur brengt middeninkomens in problemenTe hoge huur brengt middeninkomens in problemenTe hoge huur brengt middeninkomens in problemen  

Dat marktconforme huren voor middeninkomens te hoog zijn blijkt ook uit 

www.ikwilookwonen.nl, het meldpunt van de Woonbond voor gedupeerden van de nieuwe 

inkomensgrens. Ongeveer 10 procent van de melders betaalt op dit moment al een huur die 

hoger is dan € 652,-. Meer dan de helft van deze melders laat weten dat de huidige 

huurprijs hen in financiële problemen brengt, en dat zij juist om die reden willen verhuizen. 

Het is bijzonder wrang dat deze huurders vanwege de Europese Regelgeving geen kans 

maken om te verhuizen naar een woning die ze wel kunnen betalen.  

 
 

 
Woonbond bereikt mijlpaal dankzij Ookbions uit Hengelo.        

Huurdersvereniging Ookbions uit Hengelo heeft de Woonbond aan zijn 1,5 miljoenste lid 

geholpen. Een historisch moment dat 25 augustus is gevierd. 

Woonbonddirecteur Ronald Paping zei in zijn feestrede ‘superblij’ te zijn met het 

lidmaatschap van Ookbions, omdat een sterke Woonbond beter in staat is de belangen van 

huurders te behartigen. ‘Onze kracht is voortaan die van 1,5 miljoen huurders, de helft van 

alle huurders in Nederland.’ 

 

Dat de Woonbond de afgelopen decennia mooie resultaten heeft geboekt, komt volgens 

Paping doordat de basis goed is. ‘Die basis ligt bij onze leden en we doen er alles aan om ze 

te versterken. De participatie van huurders en huurdersorganisaties op lokaal niveau is 

essentieel.’ Als die goed is, leidt dat bijna als vanzelf tot participatie in de vereniging en 

deelname aan onze Provinciale Vergaderingen. 

Successen van de alsmaar groeiende WoonbondSuccessen van de alsmaar groeiende WoonbondSuccessen van de alsmaar groeiende WoonbondSuccessen van de alsmaar groeiende Woonbond....  
Als voorbeelden van de landelijke successen die de alsmaar groeiende Woonbond heeft 

kunnen boeken, noemde Paping onder andere het inflatievolgend huurbeleid van de 

afgelopen jaren, de verbeterde Overlegwet en de betere verhuiskostenvergoeding. Ook 

noemde hij het convenant energiebesparing, waarin met het Rijk en de corporatiesector is 

afgesproken in tien jaar tijd twintig procent op het 

energieverbruik te besparen zonder dat de woonlasten 

omhoog gaan. Dat het momenteel moeilijker is om succes 

te boeken als gevolg van het onevenwichtige 

kabinetsbeleid dat huurders pakt en kopers ontziet, maakt 

ledengroei nog belangrijker. 

Een vliegende start voor Ookbions .Een vliegende start voor Ookbions .Een vliegende start voor Ookbions .Een vliegende start voor Ookbions .    

De Woonbond had diverse cadeaus meegebracht voor de nieuwe lidorganisatie, waaronder 

ook een tegoedbod van 5000 euro om vrij te besteden bij het Woonbond Kennis- en 
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Adviescentrum. Ookbions is nog niet zo heel lang actief. Ze werd kort geleden opgericht, om 

het werk van de twee bestaande huurdersorganisaties HBS Ons Belang en Stichting 

Huurdersbelangen St. Joseph over te nemen. Wel heeft Ookbions, met ondersteuning van de 

Woonbond, een vliegende start gemaakt. Momenteel wordt er met woningcorporatie 

Welbions met name gesproken over de servicekosten, maar er staan veel meer onderwerpen 

op de agenda. Bijvoorbeeld het toewijzingsbeleid voor huurwoningen, het strategisch 

voorraadbeleid (welk type woningen wil je beschikbaar hebben/krijgen voor welke soort 

huurders) en ook de activiteiten van Welbions die onder de noemer ‘welzijn’ vallen. 

Vocht en ventilatie 

Goede isolatie van de woning scheelt veel stookkosten. Maar in een goed geïsoleerd huis is 

regelmatig ventileren wel noodzakelijk, anders neemt vocht in huis teveel toe en zien 

schadelijke stoffen kans om op te hopen. En dat kan gezondheidsproblemen opleveren. 

De bewoners, huisdieren en planten in huis produceren dagelijks ongeveer tien liter vocht. 

Dat komt door de waterdamp die vrijkomt bij alle activiteiten waarbij water betrokken is, 

zoals douchen, afwassen en het drogen van de was. Ook raakt de lucht vervuild door 

kookluchtjes en rook. Ventilatie voert die vochtige en vervuilde lucht af, maar hiervoor moet 

wel verse lucht in de plaats komen. Gebeurt dit niet, dan wordt de binnenlucht ongezond en 

ontstaan vochtproblemen, zoals schimmelvorming. 

Er zijn vele mogelijkheden om vochtige en vervuilde lucht in huis te voorkomen. Ze variëren 

van eenvoudige aanpassingen tot hele verbouwingen van het huis. 

 

 

Tips ventilatie in huisTips ventilatie in huisTips ventilatie in huisTips ventilatie in huis    

 

• Voortdurend ventileren via open ventilatieroosters of een open klepraampje, is de 

makkelijkste manier van ventileren en helpt vochtproblemen in huis voorkomen. 

• Elke dag een kwartiertje luchten, levert gemakkelijk extra luchtverversing. 

• Kook met de deksels op de pannen om waterdamp te verminderen; droog bij het 

dweilen de vloer goed na met een trekker. 

Ventileer extra tijdens het douchen, tijdens koken en bij het gebruik van een condens- 

wasdroger.... 
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Wie zorgt voor onderhoud huurwoning of kamer? 

 

Het onderhoud van een huurwoning of kamer is verdeeld tussen de huurder en verhuurder.  

De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en de huurder voor het klein en dagelijks 

onderhoud van de gehuurde woonruimte.  Ook moet de huurder zorgen voor reparaties van 

de schade door de huurder zelf veroorzaakt. 

 

In het Besluit kleine herstellingenBesluit kleine herstellingenBesluit kleine herstellingenBesluit kleine herstellingen is vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert.  Reparaties die 

niet zijn opgenomen in het Besluit kleine herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder. 

 

In een huurcontract mogen geen afspraken worden opgenomen die van het Besluit Kleine 

herstellingen afwijken in het nadeel van de huurder. 

 

Als de verhuurder ook kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten 

van die kleine reparaties aan de huurder doorberekenen als servicekosten.  Dan moet er wel 

tussen de huurder en verhuurder afgesproken zijn dat er van de kleine dagelijkse reparaties 

verricht worden door de verhuurder.   

 

Servicekosten zijn de kosten voor service en diensten die de verhuurder verleent naast het 

verhuren van de woning.  Denk daarbij aan kosten voor energie en water, de vergoeding 

voor meubels en stoffering, kosten van portiekreiniging enzovoorts.  De kosten voor deze 

dienstverlening mogen bovenop de kale huur komen. 

 

Hieronder vindt u de lijst kleine herstellingen zoals in de wet opgenomen, die door de 

huurder uitgevoerd moeten worden. 

 

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en 

zonodig het behangen van de binnenmuren; 

b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, 

waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe 

(krimp)scheuren; 

c. het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, 

waaronder in elk geval loszittende: 

• trapleuningen, deurknoppen en drempels; 

• elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen; 

 

d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en 

vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te 

vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in 

elk geval: 

• kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen; 

• deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen; 

• vloer- en plafondroosters; 

• sleutels van binnen- en buitensloten;  
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• garnituur voor douche- en toiletruimte; 

• garnituur voor de w.c.; 

• elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- en 

computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken; 

 

e. het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en 

smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval: 

• scharnieren van deuren, luiken en ramen; 

• sloten; 

• kranen; 

 

f. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen; 

g. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het 

gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten; 

h. het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen 

noemenswaardige kosten verbonden zijn; 

i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en 

vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover deze 

werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis 

vereisen, waaronder in elk geval: 

• het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie; 

• het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval; 

• het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden 

van de roosters; 

 

j. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en 

voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn; 

k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en 

vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het 

woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, 

waaronder in elk geval: 

• onderdelen van de brievenbus; 

• onderdelen van de buitenlamp; 

• onderdelen van de carport; 

• onderdelen van de vlaggenstokhouder;  

 

l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze 

onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval: 

• bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het 

gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van 

de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige 
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erfafscheiding; 

• het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde; 

• het regelmatig maaien van het gras, 

• het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, 

toegangspaden en terrassen; 

• het vervangen van gebroken tegels; 

• het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen; 

• het vervangen van beplanting die is doodgegaan; 

• het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, 

het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen; 

• indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig 

verven of beitsen; 

 

m. het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor 

de huurder bereikbaar zijn; 

n. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt 

vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het 

hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is; 

o. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van 

de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar 

zijn; 

p. het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de 

gemeenschappelijke ruimten; 

q. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, 

deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de 

huurder bereikbaar zijn; 

r. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten 

verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de 

bouwkundige situatie van de woonruimte; 

s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de 

huurder bereikbaar zijn; 

t. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil; 

u. het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden 

zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is; 

v. het legen van zink- en beerputten en septictanks.  
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30-08-2011. 

Vastgoedbelegger Vesteda wijzigt koers Vastgoedbelegger Vesteda wijzigt koers Vastgoedbelegger Vesteda wijzigt koers Vastgoedbelegger Vesteda wijzigt koers     

    

Vastgoedbelegger Vesteda wil af van z’n luxe woningen en gaat zich meer richten op het Vastgoedbelegger Vesteda wil af van z’n luxe woningen en gaat zich meer richten op het Vastgoedbelegger Vesteda wil af van z’n luxe woningen en gaat zich meer richten op het Vastgoedbelegger Vesteda wil af van z’n luxe woningen en gaat zich meer richten op het 

middensegment met huren tussen € 650 en € 1.000. De projectontwikkeling wordt middensegment met huren tussen € 650 en € 1.000. De projectontwikkeling wordt middensegment met huren tussen € 650 en € 1.000. De projectontwikkeling wordt middensegment met huren tussen € 650 en € 1.000. De projectontwikkeling wordt 

opgedoekt. Dit blijkt uit een intervieopgedoekt. Dit blijkt uit een intervieopgedoekt. Dit blijkt uit een intervieopgedoekt. Dit blijkt uit een interview met Vestedaw met Vestedaw met Vestedaw met Vesteda----topman Arjan Schakenbos in het topman Arjan Schakenbos in het topman Arjan Schakenbos in het topman Arjan Schakenbos in het 

Financieele Dagblad van 29 augustus.Financieele Dagblad van 29 augustus.Financieele Dagblad van 29 augustus.Financieele Dagblad van 29 augustus.  

Schakenbos licht in het FD de nieuwe koers toe: 'In het topsegment van de huurmarkt, boven 

de € 1.200 per maand, zit geen groei. In Amsterdam en omgeving misschien nog wel, maar 

over het algemeen neemt de vraag af. In het middensegment daarentegen, tussen € 650 en 

€ 1.000, is steeds meer vraag. Dat komt door de vergrijzing en door nieuwe Europese 

regelgeving. Die regelgeving bepaalt dat mensen met een inkomen boven de € 33.000 niet 

langer in aanmerking mogen komen voor sociale woningbouw. Deze mensen moeten dus 

gaan zoeken in het vrije segment. Daar kunnen ze nu niet vinden wat ze zoeken. Wij zien 

daar kansen.'  

Schakenbos, die sinds februari aan het roer staat bij 

Vesteda en eerder bestuursvoorzitter was van woningcorporatie Woonstad in Rotterdam, 

moet de operatie de komende vier jaar gaan leiden. ‘Wij zullen wat kleiner worden. We zullen 

acquisitie doen in de segmenten die we kansrijk achten. Omdat we tegelijkertijd onze 

ontwikkeltak afbouwen en woningen uitponden, krimpt onze portefeuille waarschijnlijk per 

saldo naar € 4,5 miljard in 2015’, zegt Schakenbos in het FD. ‘We gaan meer “turnkey’’ 

kopen. Dat wil zeggen dat we niet meer voor eigen risico ontwikkelen, maar dat overlaten 

aan aannemers en andere marktpartijen en corporaties, waar we nauw mee willen 

samenwerken. Maar laat het duidelijk zijn: de mismatch op de woningmarkt is een 

maatschappelijk probleem. De oplossing moet van meerdere partijen komen. Iedereen moet 

water bij de wijn doen. Gemeenten moeten lagere grondprijzen vragen, er moet efficiënter 

gebouwd gaan worden. En beleggers moeten met minder rendement genoegen nemen in 

vergelijking met het afgelopen decennium.’  

Vesteda, dat in 2010 een verlies leed van € 73 miljoen, is de grootste commerciële 

vastgoedbelegger met 26.700 woningen. Ter vergelijking: de grootste woningcorporaties – 

Vestia en Ymere – hebben ruim 80.000 woningen. 
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Verklein de kans op Inbraak in uw woning. 

Met logisch denken kunt u veel ellende voorkomen. 

Hieronder geven wij u een aantal tips, waarmee u de kans op inbraak flink kunt verkleinen. 

    

Na inbraak, bent u voor lange tijd veilig. 

Niet waar. Kort na een inbraak is de kans op herhaling groot. 

Daders zijn inmiddels vertrouwd met de buurt en weten wat er te halen is. Vaak wordt 

hetzelfde huis meerdere malen achtereen bezocht. Inbrekers gaan ervan uit, dat gestolen 

luxe voorwerpen zijn vervangen en komen terug voor het nieuwe exemplaar. 

    
Rijke wijken zijn favoriet bij inbrekers. 

Niet waar. Daders breken vaak in in hun eigen wijk. Daar weten zij de immers de weg. 

Bovendien hebben ook in armere wijken mensen vaak een dure flatscreen tv  of laptop.  

 

Inbraken gebeuren meestal ’s nachts. 

Ook niet waar. Een inbreker wil ongestoord kunnen werken. Tegenwoordig zijn de meeste 

woningen overdag leeg, omdat iedereen op het werk is. 

 

Eenvoudige tips om inbrEenvoudige tips om inbrEenvoudige tips om inbrEenvoudige tips om inbraak te voorkomen.aak te voorkomen.aak te voorkomen.aak te voorkomen.    

Inbrekers hebben aan drie dingen  een hekel: 

- Licht 

- Lawaai 

- Sociale controle. 

Alle drie zaken komen aan bod in de onderstaande tips: 

- Degelijk hang- en sluitwerk. 

De belangrijkste inbraakpreventie is degelijk hang- en sluitwerk, voorzien van het 

keurmerk SKG met twee sterren. Denk bijvoorbeeld aan barrièrestangen (voor 

openslaande ramen) en secustrips langs buitendeuren....    

- Buitenverlichting. 

Goede buitenverlichting schrikt inbrekers af; Vooral lampen met een 

bewegingscensor. 

- Voorkom voorspelbaarheid. 

De meeste mensen zijn heel voorspelbaar. Inbrekers kunnen vaak blindelings geld en 

sieraden vinden. Berg sieraden niet op in de kaptafel in de slaapkamer en zoek voor 

geld en waardepapieren een andere plek dan de kluis in de kledingkast. 
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- Geen waardevolle spullen in het zicht. 

Zet, gezien vanaf de straat, geen waardevolle spullen, zoals een flatscreen tv, een 

laptop of dure camera, in het zicht. 

- Vertel niet, dat u weg bent. 

Hang geen briefje op de deur, dat u even weg bent en spreek op de voicemail nooit in 

hoe lang u weg bent. 

- Houdt uw sleutels bij u. 

Houdt sleutels bij u. Inbrekers kijken het eerst onder de mat, onder de bloempot, op 

het haltafeltje, in de jas op aan de kapstok enz.. 

- Stel de tijdschakelaar in. 

Als u ’s avonds weg bent, schakel dan eventueel een tijdschakelaar in voor de lampen 

in de kamer. 

- Zet ladders en vuilcontainers weg. 

Zet ladders en vuilcontainers weg. Hiermee kunnen inbrekers gemakkelijk ergens 

bovenop om binnen te komen. 

- Doe de deur op het nachtslot. 

Als u even weg bent, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, doe dan de deur op het 

nachtslot.  

- Zet geen herkenbare dozen van dure apparatuur bij het vuilnis aan de weg. 

- Neem een hond. 

De beste beveiliging is nog altijd een hond, hoe klein ook. Inbrekers lopen meestal 

voorbij aan huizen waar honden zijn. 

- Op vakantie.? 

Vermeldt geen adres of vakantiegegevens online. Vermeldt deze gegevens niet op 

social media, zoals Hyves, Twitter, My Space, Facebook of op je eigen weblog.. 

- Laat niet zien, dat u weg bent. 

Laat niet duidelijk zien, dat u weg bent. Sluit geen overgordijnen en haal geen 

planten weg voor de ramen. Doe of de woning nog bewoond is. Zet een paar kopjes 

op tafel en leg wat speelgoed van de kinderen in de tuin. 

- Burenhulp. 

Vraag buren of ze af en toe de post wegleggen, hun auto op uw oprit parkeren of 

grasmaaien bij u. 

- Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

U kunt maatwerk beveiligingsadvies inwinnen bij een PKVW-erkend 

beveiligingsbedrijf bij u in de buurt. Kijk voor adressen op www.politiekeurmerk.nl. 

Nadat u de geadviseerde maatregelen zelf heeft uitgevoerd of hebt laten uitvoeren 

door een erkend bedrijf, krijgt u na goedkeuring het certificaat Veilige Woning en de 

bijbehorende raamstickers. 

Als u een kopie van het certificaat opstuurt naar uw verzekeringsmaatschappij, krijgt 

u meestal korting op de premie van uw woonverzekering. 

Bron: Centraal Beheer Achmea. 
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Bewaren van voedselBewaren van voedselBewaren van voedselBewaren van voedsel    

Een deel van het eten dat in de afvalbak belandt, komt daar terecht omdat het verkeerd is 

bewaard. Zonde van het geld en nadelig voor het milieu. Met enkele praktische tips 

voorkomt u deze verspilling. 

 

Etenswaren brengen milieubelasting met zich mee, omdat het energie kost om ze te 

produceren. Wanneer u producten op een goede manier bewaart, is de kans op bederf klein 

en hoeft u ze niet weg te gooien. Zo voorkomt u onnodige milieubelasting. 

 
Tips 

Zorg voor een overzichtelijke indeling van uw koelkast en voorraadkast en zet kort houdbare 

producten voor op de plank. Zo voorkomt u dat u producten vergeet waardoor ze bederven.  

Producten die koel bewaard moeten worden, kunt u na gebruik het best zo snel mogelijk 

terugzetten in de koelkast. De optimale temperatuur in een koelkast is 4 graden. Bij deze 

temperatuur zijn voedingsmiddelen het langst houdbaar.  

Ongeopende conserven hoeven niet in de koelkast bewaard te worden. Tropisch fruit en 

vruchtgroenten als tomaten, paprika, en aubergine, moeten zelfs buiten de koelkast bewaard 

worden, anders treedt na enige dagen koudebederf op.  

Maak eerst aangebroken etenswaren op voordat u nieuwe gaat gebruiken. 
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Huurdersvereniging “De Bevelanden” 

  

Voorzitter (interim)    : De heer S. de Fouw, Goes  

Secretaris/Penningmeester                              : Mevrouw D. Viergever, Colijnsplaat.   

Ledenwerving            : De heer R. Schenk, Goes. 

Contactpersoon Bewonerscommissies.  : Mevrouw H. Asscheman, Goes.  

Contactpersoon Goes-West    : Mevrouw R. Hoen, Goes.  

Contactpersoon Bewonerscommissies.  : De heer D. van Leerdam, Goes. 

      

Bewonerscommissies   Kapelle-Biezelinge:  De heer M.M. van Liere. 

en Contactpersonen                                         Mevrouw H.van de Woestijne. 

     Smallegangesbuurt Goes: De heer H.A.M. van Hoffen  

   Nachtegaallaan Goes: Mevrouw W.J. Sinke. 

     Rubenshof Goes: De heer M. Melissen. 

     Meulewei Wolphaartsdijk: De heer C. Saaman. 

     Pollesteijn ‘s H.-Arendskerke: Mevrouw C. J. Coppoolse. 

     Wooncentrum Joanna Goes: Mevrouw G. Visser. 

     De Spinne Goes: Mevrouw S. Hofman. 

     Poelhoek Goes: De heer W. Geuze. 

     Amalialaan Goes: De heer D. van Leerdam. 

     Bruëllisstraat Kapelle: Mevrouw L. Hohenstein. 

E. Presleypark Goes: De heer A.J. Hilleman 

Landbouwcentrum Goes: Mevrouw J. Been. 

Zevenbladhof Goes: De heren P. Janssens en P. Nuyten 

                Mevr. Slabbekoorn-Geen  

Amaliahof Wissenkerke: De heer J. van de Ree   

 

Kantoor:   Rimmelandplein 1a 4461 KX Goes. 

Tel 0113-252054, via voicemail kunt u uw boodschap 

inspreken. 

    E.mail: debevelandebevelandebevelandebevelanden@hetnet.nlden@hetnet.nlden@hetnet.nlden@hetnet.nl 

    Website: www.huurdersvereniging-debevelanden.nl 

    ING bank: 270974 

    t.n.v. Huurdersvereniging De Bevelanden te Goes. 

            

    

Openingstijden kantoor:  Sluitingstijden kantoor:  

Dinsdag   :  09.30-11.30  De gehele maand juli (vakantie) 

Vrijdag     :  09.30-11.30  Tussen Kerst en Nieuwjaar. 

 

 


