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Inleiding 

Bewonersraadpleging Energiearmoede najaar 2022

Algemene Huurdersorganisatie WOON (AH Woon) vertegenwoordigt de belangen 
van de huurders van Woonborg in de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, 
Tynaarlo en Haren.

AH Woon vindt het belangrijk om de stem van huurders te laten horen over het 
onderwerp ‘energiearmoede’. Door middel van dit onderzoek wil de 
huurdersorganisatie de bewoners van de circa 5.000 woningen van Woonborg 
raadplegen over hoe zij hun woning ervaren en hoe zij aankijken tegen de 
verduurzaming van de woningen. 

Resultaten van bewonersraadpleging 

De huurders hebben een uitnodigingskaart per post ontvangen. De uitnodiging 
stond ook op de flyer van de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV). Van 
7 – 23 oktober kon men meedoen aan het onderzoek. Aan het onderzoek hebben 
205 huurders deelgenomen (4% respons). De resultaten van deze 
bewonersraadpleging zijn uitgewerkt in dit rapport.

Leeswijzer 

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven op totaalniveau. Waar relevant zijn 
de resultaten uitgesplitst naar leeftijd: huurders van 65 jaar en jonger en 66 jaar 
en ouder.
In de samenvatting staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek onder 
elkaar. In de daaropvolgende deel zijn de resultaten per vraag uitgewerkt. 

Onderzoeksverantwoording

Doelgroep:

Huurders van Woonborg

Veldwerkperiode: 

Van 7 tot en met 23 oktober 2022

Respons (n):

205 van de circa 5.000 huurders 

(4% respons)
Niet alle respondenten hebben alle vragen 

ingevuld, hierdoor kan het aantal reacties (n) per 

vraag verschillen.

Uitvoer:

Uitnodigingen verstuurd per 

ansichtkaart en uitnodiging in de flyer 

van de ALV
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Achtergrond van de huurders (1/2) 
Leeftijd en jaren dat de deelnemers aan het onderzoek in hun woning wonen

V: Wat is uw leeftijd? (n=205)
V: In welk jaar bent u in uw huidige woning komen wonen? (n=205) 

0,5%

8%

19%

35%

22%

16%

Jonger dan 25 jaar

25 – 34 jaar

35 – 50 jaar

51 – 65 jaar

66 – 74 jaar

75 jaar of ouder

Leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek

38% is 66 jaar 

of ouder

62% is 65 jaar 

of jonger

Jaren dat men in de woning woont

26%

16%

23%

35%

5 jaar of korter

6 - 10 jaar

10 - 20 jaar

meer dan 20 jaar



Totaal 

Deelnemers van 
65 jaar en jonger

Deelnemers van 

66 jaar en ouder

53% 54%

17% 1%

19% 44%

11% 1%

1% 0%

68% 50%

9% 17%

5% 5%

9% 19%

9% 9%

50% 51%

46% 47%

3% 1%
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Achtergrond van de huurders (2/2)
Verdeling naar huishoudsamenstelling, type woning en wel/geen huurtoeslag

V: Wat is uw leeftijd? (n=205)
V: Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=205)
V: In wat voor soort woning woont u? (n=205)
V: Ontvangt u huurtoeslag (n=205)

53%

11%

28%

7%

0,5%

61%

12%

5%

13%

9%

51%

47%

2%

…alleen 

…samen met mijn kind(eren) 

…samen met mijn partner 

…samen met mijn partner en kind(eren) 

…anders 

Gezinswoning

Appartement/ flatwoning

Boven- of benedenwoning

Levensloopbestendige woning

Anders

Ontvangt huurtoeslag

Ontvangt geen huurtoeslag

Geen antwoord

Huishoud-

samenstelling

Soort woning

Percentages die opvallend hoger zijn dan het totaal (+5 procentpunt) zijn blauw weergegeven.

Huurtoeslag
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Samenvatting



Samenvatting
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Meest opvallende resultaten 

De financiële situatie van een meerderheid van de deelnemers is krap

De helft van de deelnemers vindt de huidige woonlasten hoog in verhouding tot het inkomen. 52% van de 
huurders geeft aan op dit moment niet (7%) of net of nauwelijks (45%) rond te komen. Een meerderheid van 

de huurders geeft aan zich zorgen te maken over het niet kunnen betalen van de woonlasten. Bijna 8 op de 10 
huurders bespaart op uitgaven of verwacht dit te moeten doen. 

Huurders beoordelen het comfort van de woning met een kleine voldoende

Gemiddeld krijgt het comfort van de woningen een 6. Eén op de drie huurders geeft het comfort van de 
woningen een onvoldoende. Als verklaring hiervoor geeft men o.a. gebrekkige isolatie en het moeilijk warm 
krijgen van de woning. Ongeveer de helft van de bewoners geeft aan ontevreden te zijn over de isolatie en 

energiezuinigheid van de woning. 

Mede door stijgende kosten voor wonen hebben veel huurders oog voor energiebesparing

Een meerderheid van de huurders geeft aan energiebesparing in hun huis erg belangrijk te vinden. Ze zijn hier 
ook zelf mee bezig. 80% van de huurders wil thuis beter op het energiegebruik letten. Bijna 9 op de 10 

huurders geeft aan de energiekosten te beperken door zuinig te leven (verwarming laag, warme trui aan). 
Ongeveer twee derde van de huurders heeft zelf kleine aanpassingen in huis gedaan.

• x

• x

• x

• x De belangrijkste thema’s voor huurders zijn betaalbare huren en energiezuinige woningen

Uit een lijst met thema’s waar de huurdersorganisatie zich voor kan inzetten bestaat de top-3 uit ‘betaalbare 
huren’, energiezuinige woningen’ en ‘goed onderhouden woningen’. Interesse om (zelf) actief deel te nemen 

aan de huurdersvertegenwoordiging is beperkt. 
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Resultaten
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1. Beoordeling van het comfort van de woning 

Huurders beoordelen het 
comfort van hun woning met 
een kleine voldoende



49% die het 

energielabel van 

de woning kent

5%

8%

12%

21%

22%

19%

9%

3%

1%

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G
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De helft van de huurders weet wat het energielabel van de woning is

Een derde van de huurders heeft een woning met energielabel D of lager

V: Welk energielabel heeft uw woning? (n=177)

Energielabels van de woningen van de huurders 
Gecorrigeerd voor het percentage ‘weet ik niet’ (50% van alle huurders)

% Kent het energielabel van de woning

49%

Energielabel 

C of hoger

67%

Energielabel 

D of lager

33%



3%
2%

5%

7%

16%
18%

24%

20%

2%
1% 0,6%

1 - heel slecht 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - heel goedGeen mening
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De huurders beoordelen het comfort van de woning gemiddeld met een kleine 
voldoende (6,0)

V: Welk rapportcijfer geeft u voor het comfort van uw woning? Hierbij staat een 1 voor heel slecht en 10 voor heel goed (n=177)

6,0

Gemiddelde rapportcijfer en de verdeling:

34%

42%

23%

Rapportcijfer voor het comfort van de woning 
Door kleine afrondingsverschillen tellen de percentages niet altijd op tot 100%
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Toelichtingen bij rapportcijfer voor de woning

Selectie van gegeven toelichtingen op het gegeven rapportcijfer 

V: Kunt u uw antwoord (op de vraag: Welk rapportcijfer geeft u voor het comfort van uw woning?) toelichten? (n=140)

Toelichtingen bij rapportcijfer 1-5 (34%) Toelichtingen bij rapportcijfer 6-7 (42%) Toelichtingen bij rapportcijfer 8-10 (23%)

• “Goed geïsoleerd. Goed beveiligd. Mooi 

gelegen met veel groen.”

• “De woonkamer is ruim, heel licht en een 

beetje zonnig. De keuken is ook licht en 

praktisch ingericht. De slaapkamer is ook 

heel licht en ruim en de badkamer is ook 

heel mooi.”

• “Het is een woning uit 1971 die in 2012 is 

opgeknapt. Daarna is er geen groot 

onderhoud meer geweest.”

• “Fijn huis, goed geïsoleerd.”

• “Het huis op zich is fijn.”

• “Vind de woning koud t.o.v. onze vorige 

woning, terwijl het beter geïsoleerd zou 

moeten zijn.”

• “Slechte isolatie, niet overal isolerende 

beglazing, geen vloerisolatie, 

onvoldoende dak- en gevelisolatie.”

• “Kan nog niet goed beoordelen aangezien 

mijn huis net is verduurzaamd in juli.”

• “De woning is klein, vooral de 

woonkamer. Het huis is wel geïsoleerd, 

maar niet goed. Spouwmuurisolatie zou 

veel helpen denk ik. “

• “Tocht, stinkt, scheuren.”

• “Ruimte is prima. Maar moeilijk warm te 

krijgen, moet de thermostaat erg hoog, 

en te houden.”

• “Versleten en beschimmelde badkamer. 

De enige vorm van isolatie is dubbelglas 

in die 3 ramen dat ik heb.”

• “Doordat ik in een koopblok woon doet 

de woningbouw bijna niks meer aan de 

woningen. En dat terwijl ik hier al meer 

dan 30 jaar woon.”

• “Heel gehorig heel slecht geïsoleerd veel 

houtrot.”
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Over de kwaliteit woning als geheel is de helft (zeer) tevreden

De helft van de huurders is ontevreden met de isolatie en energiezuinigheid van de woning 

V: In welke mate bent u tevreden over de volgende punten van uw woning? (n=177) 

1%

15%

19%

16%

33%

36%

31%

25%

21%

45%

22%

19%

7%

3%

5%

2%

1%

De kwaliteit van uw woning als geheel

De energiezuinigheid van uw woning

De isolatie van uw woning

Heel ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Geen mening

% (heel) 

ontevreden

% (zeer) 

tevreden

17% 52%

48% 25%

55% 24%

Tevredenheid over verschillende punten van de woning
Door kleine afrondingsverschillen tellen de percentages niet altijd op tot 100%
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2. Financiële situatie en betaalbaarheid van het wonen

De financiële situatie van een 
meerderheid van de deelnemers 
aan het onderzoek is krap
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De belangrijkste inkomstenbronnen zijn pensioen/AOW en werk

52% van de huurders geeft aan niet of net/nauwelijks rond te komen met hun inkomen

V: Van wie of van welke instantie ontvangt u uw inkomen? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=205)
V: Als het gaat om het iedere maand rondkomen met uw geld, welke situatie sluit het beste aan op uw huidige situatie? (n=199)

5%

4%

1%

1%

6%

8%

10%

36%

38%

Zeg ik liever niet

Anders

WW uitkering

Wajong-uitkering

Inkomen als zelfstandige (ZZP)

Bijstandsuitkering

Arbeidsongeschikt WIA / WAO

Uit loondienst

AOW / pensioen

Van wie of welke instanties men inkomen ontvangt
Meerdere antwoorden mogelijk 

Situatie met betrekking tot het iedere maand rondkomen

10%

7%

45%

31%

8%

Zeg ik liever niet

Ik kom niet rond met mijn inkomen

Ik kom net of nauwelijks rond met
mijn inkomen

Ik kom goed rond met mijn inkomen

Ik kom goed rond met mijn huidige
inkomen en heb ruimte om te sparen

52% komt 

net of niet 

rond
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49% van de huurders vindt de woonlasten in verhouding tot het inkomen hoog
Een meerderheid van de huurders maakt zich soms of vaker zorgen over het kunnen betalen van 
de woonlasten

V: Hoe vindt u de woonlasten van de woning (huur en energiekosten) ten opzichte van het inkomen van uw huishouden? (n=198)
V: Maakt u zich zorgen dat u de woonlasten niet kunt betalen? (n=198)

Verhouding woonlasten t.o.v. het inkomen Zorgen over het kunnen betalen van de woonlasten 

4% 3% 4%
2% 2%

45%
40%

54%

49%
54%

42%

Totaal 65 jaar
of jonger

66 jaar
of ouder

Hoog

Redelijk

Laag

Geen mening

50%

4%

4%

21%

43%

35%

36%

24%

11%

16%

7%

Energiekosten

Huur van de woning

Zeg ik liever niet (Bijna) nooit Soms Vaak Heel vaak



9%

31%

25%

8%

27%

Ja, ik kan de extra kosten niet
betalen

Ja, ik voorzie betalingsproblemen

Nee, ik heb een gunstig
energiecontract

Nee, ik heb een energiezuinige
woning

Overig
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4 op de 10 huurders heeft of verwacht betalingsproblemen door de hoge 
energieprijzen
Voor veel huurders is het spannend: huurders die (nu) geen problemen hebben geven aan zich 
zorgen te maken of nog af te wachten wat hun de nieuwe tarieven worden

V: Wat zijn uw ervaringen met de huidige (hoge) energieprijzen. Wordt u door de stijgende energiekosten geraakt? (n=198)
V: Wilt u uw antwoord uitleggen? (n=121)

Ervaringen met de huidige (hoge) energieprijzen Enkele toelichtingen bij ‘overig’:

• “Ik heb nog een contract tot volgend jaar april én en zeer energiezuinige woning.”

• “Door de hulp van de overheid ben ik voorlopig gered.”

• “Ik word door de stijgende energiekosten geraakt. Door te bezuinigen op andere 

uitgaven voorzie ik (nog) geen betalingsproblemen.”

• “Ik kan het nog betalen, maar het wordt steeds moeilijker.”

• “Betalen lukt door op andere dingen te bezuinigen en zo zuinig mogelijk met 

energie en gas om te gaan.”

• “Nu kunnen wij het betalen, wel angst voor de toekomst.”

• “Mijn woning is zeker niet energiezuinig, dat zou ik graag beter zien, maar ik ga zo 

zuinig mogelijk om met gas en stroom om de kosten niet de spuitgaten uit te laten 

lopen.”

• “Energie contract loopt tot 1 januari 2023, dus daarna is het afwachten want ons 

maandtarief gaat worden.”

• “Hangt af van de nieuwe tarieven en het prijsplafond, maar het is heel pittig.”



18V: Kunt u uw antwoord (op de vraag: Welk rapportcijfer geeft u voor het comfort van uw woning?) toelichten? (n=140)

Toelichtingen van huurders die 

betalingsproblemen hebben of verwachten (40%) 

Toelichtingen van huurders met een gunstig 

energiecontract (25%)

Toelichtingen van huurders met een 

energiezuinige woning (8%)

• “Goede isolering, verwarming en we 

koken gasloos.”

• “We wonen in een energiezuinige woning 

maar zou graag zonnepanelen en een 

warmtepomp hebben zodat we het 

gasgebruik naar 0 kunnen brengen.”

• “De woning is goed geïsoleerd. Er zijn 

zonnepanelen op het dak. Er is een paar 

jaar geleden een nieuwe 

verwarmingsketel gekomen die geschikt is 

voor een warmtepomp.”

• “Het contract staat van tot 2024.”

• “Ik heb nog voor de stijging een vast 

contract afgesloten tot volgend jaar 

februari. Ik hoop dat de prijzen dan weer 

redelijk zijn, maar zet wel alvast geld 

hiervoor opzij.”

• “Nog een vast contract.”

• “Nu zit ik goed wat betreft de 

energiekosten , maar ik weet niet hoe dat 

in de (nabije) toekomst gaat , bijv. als 

mijn contract afgelopen is. Ik ervaar wel 

spanning, als ik de berichten hoor en 

lees.”

• “Wij krijgen nu nog financiële hulp bij het 

betalen van die hoge energierekening, 

hoe gaat dat in de toekomst? En dat met 

een woning die een E-label heeft.”

• “Het maandbedrag is verhoogd en ik vrees 

de eindafrekening.”

• “Mijn inkomen is minimaal dus alle extra's 

word spannend.”

• “De Spaargeldrekening is bijna op nul.”

• “Aan t einde van de maand komt het 

maximum van het rood kunnen staan 

steeds eerder.”

Reacties bij vraag over de huidige (hoge) energieprijzen

Een selectie van de gegeven antwoorden



79% die bespaart of 

verwacht dit te doen

60%19%

21%

Ja

Nog niet, maar
verwacht dit wel
te moeten doen

Nee
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79% van de huurders bespaart of verwacht dit te moeten doen om rond te komen

Als eerste bespaart men op kleding, energieverbruik en uitgaan 

V: Bespaart u op uw uitgaven om rond te komen? (n=199)
V: Waar bespaart u op of waar verwacht u op te zullen besparen? Meerdere antwoorden mogelijk. (n=157)

Mate waarin bespaard wordt om rond te komen Waarop men bespaart of verwacht op te zullen besparen
Meerdere antwoorden mogelijk

8%

17%

29%

47%

52%

58%

68%

71%

78%

82%

83%

Anders

Uitgaven/kosten kinderen

Medische zorg

Lidmaatschap van verenigingen

Vervoer
(auto of openbaar vervoer)

Abonnementen
van kranten, tijdschriften

Vakantie

Dagelijkse boodschappen

Uitgaan (uit eten, uitstapjes, etc.)

Gas-, elektriciteits- en waterverbruik

Kleding
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3. Energiebesparing en verduurzaming 

Mede door stijgende woonlasten 
hebben veel huurders oog voor 
energiebesparing
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Het merendeel van de huurders geeft aan energiebesparing belangrijk te vinden 
en wil thuis beter op het energiegebruik letten

V: We willen graag weten of u belangstelling heeft om zelf energie te besparen.
Daarom leggen we u een aantal stellingen voor (n=177)

Mate van belangstelling om zelf energie te besparen
Door kleine afrondingsverschillen tellen de percentages niet altijd op tot 100%

1%

2%

2%

2%

60%

1%

1%

4%

28%

6%

12%

16%

23%

4%

44%

43%

47%

38%

2%

48%

37%

29%

24%

2%

1%

5%

6%

9%

4%

Ik vind energiebesparing in mijn huis erg belangrijk

Ik wil thuis beter op mijn energiegebruik letten

Ik wil thuis energiebesparende maatregelen nemen

Ik ben geïnteresseerd in informatie over
energiebesparing

Energiebesparing interesseert mij niet

Helemaal oneens Oneens Neutraal Eens Helemaal eens

% 

(helemaal) 

oneens

% 

(helemaal) 

eens

1% 92%

3% 80%

2% 76%

6% 62%

88% 4%

Let op: stelling is negatief geformuleerd
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Huurders zijn verdeeld in de bereidheid een huurverhoging te accepteren bij 
betere energiekwaliteit: (hogere) kosten zijn een zorg

V: Bent u bereid een huurverhoging te accepteren bij renovatie voor een betere energiekwaliteit? (n=177)
V: Kunt u uw antwoord toelichten? (n=129)

Bereidheid huurverhoging te accepteren bij renovatie voor betere energiekwaliteit

8%

51%

41%

 Nee

 Ja, mits het
energieverbruik daalt

 Ja

Enkele toelichtingen

• “Met mijn inkomen kan ik al amper rondkomen, 

ik vind de huur al genoeg kosten.”

• “Of ik mijn geld nou aan het energiebedrijf kwijt ben of 

de verhuurder, ik ben het tóch kwijt. Energie besparen 

zónder huurverhoging lijkt me zinvoller.”

• “Ik gebruik maar heel weinig energie de laatste jaren en 

de huur is voor mij al hoog genoeg.”

• “Strookt niet met mijn inkomen, mits ik flink 

huursubsidie krijg.”

• “Mijn woning heeft al een AA++ status, zeer goed 

geïsoleerd, dus niet nodig.”

• “Het mes snijdt aan twee kanten.”

• “Tegenover lagere energiekosten is een (geringe) 

huurverhoging logisch en acceptabel.”

• “Ik ben best bereid om via huur mee te betalen aan een 

beter geïsoleerde woning. Dit is ook voor mij meer 

comfort en duurzamer.”

• “De huur is al best hoog, maar als het uiteindelijk 

goedkoper wordt door een lagere energieprijs is het de 

moeite waard.”

• “Persoonlijk vind ik dat Woonborg dat allang had moeten 

doen.”

• “Bijv. zonnepanelen op het dak. Dat zou echt veel 

verschil maken. Ik verbruik in verhouding al weinig en 

kook al 20 jaar elektrisch. Maar nu is het dweilen met de 

kraan open. Minder verbruiken maar veel meer betalen. 

Dat kan straks echt niet meer.”

• “Huurverhoging moet lonend zijn.”

• “Dit staat niet op het programma van Woonborg. Deze 

huizen worden verkocht dus huurders zitten in de kou!”
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4. Huurdersbetrokkenheid en overige resultaten

De belangrijkste thema’s voor 
huurders zijn betaalbare huren 
en energiezuinige woningen



78%

74%

52%

26%

19%

15%

13%

1%

Betaalbare huren

Energiezuinige woningen

Goed onderhouden woningen

Een nette, schone en veilige woonomgeving

Voldoende woningen voor ouderen

Voldoende woningen voor jongeren

Anders

Weet ik niet
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De belangrijkste thema’s om aandacht te geven: betaalbaarheid van de huren 
en energiezuinige woningen

V: Aan welke onderwerpen moet uw huurdersorganisatie met name aandacht geven om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen?
U mag maximaal 3 antwoorden kiezen. (n=176)

Onderwerpen waar huurdersorganisatie met name aandacht aan moet geven
(Meerdere antwoorden mogelijk, max. 3)

Enkele toelichtingen bij ‘anders’:

• “Gelijke rechten voor huurders van een 

aangewezen koopwoning.”

• “Voldoende woningen voor alleenstaanden of voor 

2. Niet zo groot. Betaalbare kleinere woningen.”

• “Cultureel-sociaal gemixte woonomgeving.”

• “Dat niet alle grotere gezinswoningen verkocht 

worden.”

• “Meer persoonlijke aandacht voor huurders, geen 

vergadering helemaal in Roden.”

• “Milieuvriendelijk onderhoud tuinen mogelijk 

maken.”



62

8

6

8

30

38

37

29

76

120

123

125

(digitale) Enquête of panel

Klankbordgroep

Discussie- of themabijeenkomst
(eenmalig)

Werkgroep
(3 of 4 bijeenkomsten over één onderwerp)

Ja Misschien Nee
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Er is beperkte interesse om deel te nemen aan huurderswerk 

Grootste interesse in een (digitale) enquête of panel

V: Zou u in de toekomst mee willen doen met een… (n=172)
V: AH WOON is op zoek naar huurders die actief en constructief de belangen van huurders in de regio willen behartigen, bijvoorbeeld in een (bewoners-)commissie of bestuur. 

Is dit iets voor u? (n=174)

Zou u in de toekomst mee willen doen met een…. 
Aantallen reacties 

Deelname aan (bewoners)-

commissie of bestuur, is dit iets voor 

u? Aantallen reacties

2

148

24

Ja Nee Hangt er vanaf



27

Overige opmerkingen

Een selectie van de gegeven antwoorden

V: Heeft u nog vragen of opmerkingen over/ naar aanleiding van de enquête of zijn er onderwerpen die u onder de aandacht wilt brengen? Vult u dien dan hieronder in. (n=65)

Onderhoud en verduurzaming

• “Het valt me tegen dat Woonborg geen haast lijkt te willen maken met 

verduurzaming. Het klimaat gaat me erg aan het hart maar ik moet 

gewoon op mijn beurt wachten, mijn woning wordt pas in 2025 of 2026 

verduurzaamd. Dat zou best wat eerder mogen!”

• “Zowel de woningen als de buurt is de laatste jaren hard achteruit 

gegaan.”

• “Jammer dat Woonborg weinig aan de isolatie doet. Nadat we een 

aantal keren klachten hebben ingediend. Vloerisolatie is niet of 

nauwelijks en het tocht erg in de woning ondanks de tochtstrips enz.”

Comfort van de woning

• “Ik woon in een leuk huisje en beschouw dat het mijn eigen huis is, ik 

onderhoud de woning uitstekend dat is ook te zien aan de buitenkant. Ik 

heb er zelf heel aangedaan om en rond het huis prachtige tuin aangelegd 

voor en achter, heb er iets leuks van gemaakt en daar ben ik trots op, de 

meeste mensen denken dat het een koopwoning is.”

• “Woon hier best wel met plezier maar ‘s winters is het hier altijd koud 

kan er niet tegen stoken vooral met deze energieprijzen.”

Tips voor Woonborg

• “Woonborg moet duidelijk zijn over de plannen met de woningen: worden 

er nog zonnepanelen geplaatst of is onze woning ervan uitgezonderd. Nu 

is het afwachten tot er iets over in het Woonblad staat, dit is geen 

actieve communicatie, het is lijdzaam afwachten tot…”

• Woonborg zou eens de woningen aan huis kunnen komen en vragen hoe 

de bewoner de woning ervaart.”

Overig

• “Er zijn bewoners die fysiek niet (meer) in staat zijn om hun tuin te 

onderhouden. Graag oplossingen bedenken hiervoor. Bijv. Tegen een 

kleine vergoeding milieuvriendelijke hulp hiervoor aanbieden.”

• “Omgeving verlichting in oudere buurten voor de veiligheid. Denk aan 

brandgangen etc.”

• ‘Hoe zit het met de afstemming met woonborg en de gemeente wat 

betreft het groenonderhoud en de bestrating. Wie doet wat?”
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