
Advies van de werkgroep Duurzaamheid en Energie 12-05-17 

Beste huurders van Sint Joseph, 

Door de werkgroep Duurzaamheid en Energie is, na langdurig onderzoek en veelvuldig vergaderen 
advies uitgebracht aan de HAR. Door de HAR is dit advies overhandigd aan de directie Sint Joseph. 
Wij als HAR zijn daar heel blij mee omdat dit tot stand is gebracht door een stel vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet met medewerking van de Woonbond! 
Het uitbrengen van dit advies met medewerking van leden van de achterban is een goed voorbeeld 
van de nieuwe participatie en daaraan gekoppelde rol van de huurdersbelangenorganisatie. 

Wij hopen dan ook van ganse harte dat Sint Joseph de overhandigde adviezen ter harte 

neemt en deze gaat nemen in het beleid in de nabije toekomst. 

 

Advies van de werkgroep Duurzaamheid en Energie. 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Jan Willem Bulters, Riny Stam, Diny de Jong, Annelies Kuis, Ineke van de Kolk-Zoet, Mary Weber-
Kleyn en Juan Roig Ribas  
 

Op dinsdag 4 april heeft de laatste vergadering plaats gevonden waarbij ook de Heer Jan van de Berg 
van “Woonenergie” aanwezig was. 
 
Als eindconclusie willen we de volgend punten aandragen. 
 

1. De bewoners informeren over hoe je kunt besparen op energiekosten door de 
“Woonenergie”in te schakelen en alle bewoners via een brief/mail inlichten over de gratis 
enquête waaruit gaat blijken hoeveel geld ze kunnen besparen.   
 

2. De werkgroep is van mening dat een energiebeurs kan bijdragen aan de bewustwording van 
de huurders.  Deze beurs kan de huurders informeren over alle mogelijkheden om tot 
besparing te komen. Door de presentatie van Woonenergie en de voorlichting van de  
Heer v. d. Berg  lijkt ons dit voorlopig minder noodzakelijk . 
Wij willen het houden van een energiebeurs daarom voorlopig parkeren. Zou deze in de 
toekomst toch georganiseerd gaan worden dan biedt de “Woonenergie”  een medewerker 
aan die een voorlichtingsstand kan bemannen.   
 

3. De energielabels gaan nu geactualiseerd worden door St. Joseph en de brieven voor de 
conditiemeting zijn verstuurd.  
 

4. Bij het onderhoud van het woningbestand kan ook een constructie in de huurprijs 
aangebracht worden die na het betalen van de verbetering weer naar de oorspronkelijke 
prijs terug gebracht wordt. Bijv een huurder krijgt dubbel glas en betaalt daarvoor een 
bedrag bij de huurprijs op. Als het hele bedrag is afbetaald dan wordt het weer de 
oorspronkelijke huurprijs (inclusief huurverhogingen). Dit is een voorstel van een van onze 
leden. 
 

5. Ten aanzien van zonnepanelen huurders enthousiasmeren en in korte tijd proberen 
complexen te voorzien van zonnepanelen. Door centrale inkoop kunnen misschien ook 
groepjes huurders hiervan gebruik gaan maken. Wij vragen dan ook of St. Joseph in gaat op 
een verzoek van individuele huurders of een wooncomplex. 
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6. De Werkgroep Duurzaamheid en Energie stelt het op prijs om de ontwikkelingen te blijven 
volgen en eventueel bij komende vergaderingen uitgenodigd te worden. 
 

7. De werkgroep vindt dat er zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met de “nul op 
de meter”toekomst. 
 

8. De huizen met energielabel F en G zouden zo snel mogelijk aanpassingen voor hun huis 
moeten krijgen. 
Daarnaast bezien in hoeverre de nu te houden conditiemeting invloed heeft op het geheel 

van de strand van het onderhoud van het woningbezit van St. Joseph. 

9. St Joseph adviseren om zelf ook de meest zuinige energieleverancier te kiezen en de 

woonprojecten voorzien van de meest zuinige lampen. Vooral die waarvan de 

energierekening hoger uitvalt. 

 
10. Als laatste stellen wij voor om voor de bewoners een informatieavond te houden als er in 

hun woning  grote aanpassingen gaan plaats vinden zoals bijv. een nieuwe 
keuken/badkamer. 
 

Namens de werkgroep 
Diny de Jong 


