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Bericht van de 
voorzitter
Het is een vreemde tijd en toch zijn we 
‘gewoon’ bezig met de gebruikelijke 
zaken; advies uitbrengen, vergaderen 
en overleggen. Maar wat is gewoon, 
wanneer er overal in de wereld oorlogen 
zijn en de meest recente wel heel dichtbij 
komt en ook nog invloed heeft op ons 
dagelijks leven? Er zijn veel mensen 
zonder onderdak en nog meer mensen 
zonder de juiste of gewenste woning. 
En door de hoge energieprijzen wordt 
armoede nog schrijnender, het lijkt erop 
dat die prijzen voorlopig hoog blijven.

De rol van AH WOON in het oplossen 
van deze problemen is vanzelfsprekend 
bescheiden, maar we doen wel heel 
erg ons best voor de huurder van nu 
en die van de toekomst. We maken 
afspraken met gemeenten over de 
diverse tegemoetkomingen aan huurders 
met weinig inkomen. Daarnaast maken 
we afspraken met Woonborg over de 
huurverhoging én over het verduurzamen 
van woningen. Om de energienota 
te verlagen maar ook vanwege de 
aardbevingen en het klimaat moet je 
immers minder energie gebruiken. Dat 
kan door eigen gedrag aan te passen, 
maar minstens zoveel invloed heeft de 
kwaliteit van je woning hierop. Is deze 
goed geïsoleerd, heb je al zonnepanelen?

Wij blijven ons inzetten voor de huurders 
maar we kunnen dat niet alleen, helpt u 
ons mee?

Jan Emmens
Voorzitter AH WOON

Directeur Woonborg in gesprek met de voorzitter  

Huurverhoging 
geeft ruimte aan 
verduurzaming

Nadat in 2021 huren ongewijzigd bleven, krijgen in 2022 de meeste woningen 
huurverhoging. Woonborg heeft hier samen met AH WOON afspraken over 
gemaakt. Esther Borstlap, directeur van Woonborg en Jan Emmens, voorzitter 
van AH WOON, geven een toelichting.

Esther Borstlap: “Eerlijke uitgangspunten 
vinden we belangrijk. Daarom werken we 
met een systeem waarbij elke woning een 
huurprijs krijgt die bij het type woning 
past. Met een huuraanpassing zorgen we 
dat alle huren dichter bij de gewenste 
huurprijs komen.” Jan Emmens: “Eind 
2021 hebben we afspraken gemaakt, als 
basis voor de jaarlijkse huuraanpassing. 
Dit jaar heeft de overheid bepaald wat 
de individuele huurverhoging mag zijn. 
Daardoor kunnen we niet alle afspraken 
uitvoeren.”

Huurverhoging vanaf 1 juli
De hoogte van de huurverhoging kan 
per woning verschillen. Dat hangt af 
van wat u nu betaalt en wat de prijs 

van uw woning is. Het percentage zit 
tussen 0% en 2,3%. Daarnaast geldt er 
inkomensafhankelijke huurverhoging. 
Mensen met een inkomen boven € 47.948,- 
(eenpersoonshuishouden) of € 55.486,- 
(meerpersoonshuishouden) krijgen vanaf 
1 juli € 25,- huurverhoging. “Wettelijk mag 
dit € 50,- of € 100,- zijn. Hierover hebben 
we afspraken gemaakt met AH WOON. We 
zorgen dat de huurverhoging nooit hoger 
is dan € 25,-,” legt Esther Borstlap uit.

Waarom is huurverhoging nodig? 
Jan Emmens: “Als het gaat om betaal-
baarheid zijn huurlasten niet meer 
leidend, maar ligt de nadruk steeds 
meer op energielasten. Eigen gedrag 
van huurders kan dit beïnvloeden, maar 
vooral de investeringscapaciteit van 



Komt u het bestuur van  
AH WOON versterken?
AH WOON is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door huurders. Samen 
werken we aan onze doelstellingen. Maar om deze gerealiseerd te krijgen, 
is bestuurskracht nodig. Om dat op peil te houden zijn we op zoek naar 
versterking. Naar denkers en doeners. Naar bestuurs- en teamleden.

U komt te werken in een leuk team en 
wordt ondersteund door professionals. 
Daarnaast zijn er opleidingsmogelijk-
heden. Dé kans om op veel terreinen 
kennis en ervaring op te doen, terwijl 
u tegelijk iets nuttigs doet! Het bestuur 
vergadert maandelijks en om de twee 
maanden wordt er ’s avonds vergaderd 
met Woonborg. Er is van alles mogelijk, 
u kunt worden betrokken bij projecten, 

vragen van huurders beantwoorden, 
meedenken over beleid, deelnemen 
aan workshops etc. Meer informatie op 
www.ahwoon.nl 

U krijgt een vrijwilligersvergoeding en 
onkosten worden vergoed. Neem gerust 
contact op met voorzitter Jan Emmens: 
06 49 88 28 53, meestal bereikbaar van 
19.00 tot 21.00 uur.

Woonborg. Ik vind het belangrijk dat die 
investeringsruimte er is en dat deze op een 
goede manier wordt gebruikt. Daarover 
zijn we steeds met elkaar in gesprek.”

“Naast het uitbreiden van de woningvoor-
raad is het energiezuinig maken van alle 
woningen prioriteit bij Woonborg. Daar 
gaan we de komende jaren mee door. Een 
huuraanpassing van 0% is op korte termijn 
fijn, maar niet op de lange termijn. We 
kijken voortdurend naar de balans tussen 
betaalbare woningen en investeringsruim-
te. Huurverhoging is nodig voor investerin-
gen in duurzaamheid. Met een energiezui-
niger huis kunnen huurders besparen op 
energie, met lagere woonlasten,” vertelt 
Esther Borstlap. 

Keuzes maken
Het geld dat huurverhoging oplevert komt 
in een soort grote ‘solidariteitspot’.  
Esther Borstlap: “We gaan  
verstandig om  

met het geld, maar moeten keuzes maken. 
Hoewel elke bewoner huur betaalt, is niet 
iedereen morgen aan de beurt, niet alles 
kan tegelijk. Tegelijkertijd begrijpen we 
dat het besteedbaar inkomen onder druk 
staat. Daarom maken we haast met ver-
duurzaming.” Jan Emmens: “Als huurders 
wat langer moeten wachten, kunnen ze 
altijd advies vragen bij bijvoorbeeld de  
gemeente, over wat ze zelf kunnen doen 
voor lagere energielasten en welke  
middelen daarvoor beschikbaar zijn.” 

Wat als mensen niet kunnen of 
willen betalen?
“Een deel van de huurverhoging wordt 
gecompenseerd door huurtoeslag. Het is 
belangrijk dat huurders checken of 
ze hier recht op hebben,” 

benadrukt Esther Borstlap. Jan Emmens: 
“We proberen invloed uit te oefenen 
zodat beschikbaar geld voor de laagste 
inkomens, zoals de energietoeslag van 
800 euro, op de juiste plek terecht komt.” 
Esther Borstlap: “Als mensen hun huur 
niet kunnen betalen of in de problemen 
komen, vragen we hen contact met ons 
op te nemen, dan kijken we samen naar 
passende oplossingen.”

Kijk voor het volledige interview op 
Woonborg.nl

Nog geen lid?
AH WOON behartigt al bijna 30 jaar de 
belangen van huurders van Woonborg. 
Voor slechts € 6,- per jaar bent u lid. 
U kunt zich aanmelden via ahwoon.
nl. Het lidmaatschap wordt dan 
jaarlijks automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 

Of u vraagt een lidmaatschapskaart en 
een machtigingsformulier aan. 

Secretariaat.ahwoon@gmail.com
Woonfoon: 06-44392795
www.ahwoon.nl



In het kort

Advies op Visie ‘Leefblijheid’ 
Woonborg
Aanleiding
Woonborg heeft de visie ‘Leefblijheid’ 
geschreven. Dat gaat erover dat iedereen 
prettig moet wonen, in zowel het huis als 
de omgeving. Hierbij wordt ingezet op 
naoberschap, goede communicatie en 
samenwerken. Hieronder in het kort het 
advies van AH  WOON op deze notitie. 

AH WOON heeft beide medewerkers 
complimenten gemaakt voor de notitie, 
wij worden er blij van. Na ons advies is 
een aantal positieve gesprekken gevoerd. 
Leefbaarheid ligt ons na aan het hart. Het 
is de omgeving waar onze achterban, onze 
huurders dagelijks mee te maken hebben. 
Leefbaarheid is meer dan alleen de  
genoemde zaken. We zien de leefbaar-
heidsvisie als een goed start document.

Welkom bij Woonborg
Woonborg geeft een thuis, een plek 
voor jezelf, maximaal onafhankelijk 
van anderen. Dit laatste gaat echter 
niet altijd op. Bewoners moeten in hun 
woningen rekening houden met buren. 
Maximaal onafhankelijk kan leiden 
tot individualisme, wij kiezen daarom 
liever voor onafhankelijk in balans en 
samenhang met de omgeving. 

Uit het leefbaarheidsonderzoek van AH  
WOON in januari 2020 en uit de Leefbaar-
heid Monitor blijkt dat de leefbaarheid in 
het werkgebied van Woonborg groen tot 

donkergroen kleurt 
en dat veel huur-
ders heel tevreden 
zijn met hun 
woonomgeving.  

Uitdagingen
In de uitdagingen 
wordt uitgebreid inge-
gaan op kwetsbare per-
sonen, een belangrijk thema. 
Er moet aandacht zijn voor eenzaamheid, 
verwaarlozing en kwetsbare doelgroepen. 
De stelling ‘Hoe meer kwetsbare mensen, 
hoe minder er wordt omgekeken naar 
elkaar’ delen we niet. Wij vinden dat er 
een balans moet zijn in de wijken als het 
gaat om inclusiviteit en diversiteit, met 
voldoende toereikende woningen. 

Naoberschap
Je buren kennen, een helpende hand  
bieden, een kopje suiker lenen en sneeuw-
ruimen voor de ander zijn voorbeelden 
van naoberschap. AH WOON vindt dit 
belangrijk maar het kan nog actiever.  
Onbekend maakt onbemind; de stereo op 
10 is een andere geluidsoverlast-ervaring 
als je de buren wel kent en weet dat het 
geluid na tien minuten weer op 3 staat. 

#Durftevragen
Een mondige assertieve huurder durft te 
vragen. Veel huurders hebben echter ont-
zag voor de corporatie en doen dat niet. 

Wij vinden dat Woonborg 
zelf ook de boer op 

moet, om huurders te 
benaderen via laag-
drempelige kanalen. 

Samenwerken
Wij houden van samen-

werken. Samen komt 
je verder, maar alleen ga je 

sneller. Wij vinden het belangrijk dat 
bewoners eigenaarschap vertonen voor 
hun eigen omgeving. Op dat vlak vinden 
we elkaar. 

Participatie moet vanaf onderaan komen. 
Prima als Woonborg dit stimuleert maar 
huurders moeten vooral meedoen vanuit 
eigen motivatie. In de notitie staat ook 
dat bewoners op hun eigen manier mee 
kunnen doen aan activiteiten en kunnen 
meebeslissen. Dit staat en valt met de 
praktische uitwerking. De vraag is hoe we 
de bewoners hierbij betrekken en hoe we 
de regie bij hen laten liggen.

Vooruitblik en conclusie
Visie is nooit af. Graag blijft AH WOON 
nauw betrokken bij de evaluatie. Wij gaan 
ervan uit dat ook huurders en partners 
hierbij worden betrokken. 

Het werken aan leefbaarheid kan alleen 
in samenwerking met alle betrokkenen, 
speciaal met, door en voor de huurders! 

Los de rebus op en win een bon
Kunt u deze rebus oplossen? U kunt een 
Jumbo-boodschappen bon winnen van  
€ 40,- € 30,- of € 20,-

Mail uw antwoord naar:  
secretariaat.ahwoon@gmail.com,  
onder vermelding van ‘Rebus’. Vergeet niet 
uw adresgegevens door te geven. 

De prijswinnaars van de rebus in de  
Nieuwsbrief van dec. ‘21: 
- 1e prijs Benny Amerika uit Roden 
- 2e prijs Sophia Harmsen uit Haren 
- 3e prijs Greta Kruize uit Schipborg


