NIET ZOMAAR EEN HUURDERSORGANISATIE

Met deze nieuwsbrief willen wij bewoners van
huurwoningen van WSN én woningzoekenden

NIEUWSBRIEF


informeren over ontwikkelingen op de
woningmarkt in de gemeente Nijkerk.
Deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal ontvangen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website
huurdersnijkerk.nl. Na 60 seconden verschijnt een
pop-up venster waar u uw gegevens kunt


• WIJ WEIGEREN DE HUURVERHOGING
• GÉÉN SLOOP EN NIEUWBOUW IN PAASBOS
• ROOKMELDERS VERPLICHT
• HUURDERSVRAGEN
Gebruikte afkortingen in deze nieuwsbrief:
 Huurdersorganisatie Nijkerk |   Woningstichting Nijkerk

achterlaten.

Aandacht Woonbond voor actiegroep
ʻWij weigeren de huurverhoging’
De betaalbaarheid van
huurwoningen staat
steeds verder onder
druk. Volgens het
Nibud hebben 800.000
huishoudens nu al
betalingsproblemen.
In onze gemeente zijn
er 1.200 huishoudens
met een laag inkomen.
Na het betalen van
de huur is er te weinig
geld over voor andere
noodzakelijke uitgaven. Stijgende inflatie,
stijgende energiekosten en ook nog eens stijgende huurprijzen maken de kosten
van levensonderhoud onbetaalbaar. Huurbevriezing is
daarom hard nodig.
In haar magazine besteedt de landelijke Woonbond aandacht aan de actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’. De
groep strijdt voor meerjarige huurbevriezing. Initiatiefnemer
Willy Lourenssen zegt: “Huurders moeten veel sterker voor
hun belangen opkomen. Gebruik de wettelijke rechten die je
als huurder hebt. Je kunt gewoon formeel de huurverhoging
weigeren. Op de website www.wijweigerendehuurverhoging.nl leggen we precies uit hoe dat moet. Om wonen voor
iedereen weer betaalbaar te maken en te houden!”
De overheid heeft voor de periode 1 juli 2022 - 1 juli 2023
een maximale huurverhoging van 2,3% voor sociale huur-

woningen toegestaan. Wij hebben WSN om huurverlaging
gevraagd voor de huurders van woningen met de slechtste
energielabels E t/m G. Deze woningen zijn veelal slecht
geïsoleerd, waardoor de bewoners geconfronteerd worden
met hoge energiekosten. Ook hebben wij gevraagd huurders
met woningen met een D-energielabel geen huurverhoging
op te leggen. WSN heeft echter besloten om alleen de E t/m
G woningen geen huurverhoging te berekenen.
Oproep aan huurders
Wij roepen huurders op het energielabel van hun woningen
te controleren via de officiële database van de Rijksoverheid,
zijnde ep-online.nl. Zo kunt u checken of uw eventuele
huurverhoging terecht is. Dit zijn de stappen die u moet
zetten om uw energielabel te achterhalen:
1) ga naar ep-online.nl
2) in de linkerkantlijn kiest u voor: energielabel zoeken
3) in het midden van uw computerscherm ziet u een veld:
zoekopdracht invullen
4) u gaat met uw muis in dat veld staan en vult uw postcode
+ komma + huisnummer in (bijvoorbeeld 3863 AX, 40) en
klikt op zoek
Hierna verschijnt het officiële energielabel.
Als u een huurverhoging heeft gekregen terwijl uw energielabel volgens ep-online.nl in de categorie E t/m G valt, maak
dan bezwaar bij WSN. U kunt ook de route van ‘Wij weigeren
de huurverhoging’ volgen. Huurders die hun energielabel niet
online kunnen checken, kunnen contact opnemen met HON
(telefoon 06 - 4708 2200). Wij checken uw label dan voor u.

Rookmelders worden verplicht,
moet ik die zelf aanschaffen?
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht.
Geldt dat ook voor huurwoningen en wie moet dan de rookmelders ophangen en betalen? De huurder of de verhuurder?

delijk is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder
kan worden aangesproken op ‘het vervangen van de batterijen
van een rookmelder’.

Antwoord
Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet
minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders
kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders.

Gebrek
Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als
een gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). De verhuurder moet gebreken herstellen. Doet hij of zij dat niet? Dan kan
een huurder mogelijk zelfs huurverlaging krijgen. Daarnaast
lopen verhuurders het risico op een boete vanuit de gemeente.

Waar moet de rookmelder hangen?
Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een
vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een
aanpassing van het Bouwbesluit. Daarin staan alle voorschriften
waaraan een veilige woning moet voldoen.
Verhuurder aan zet
In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het
plaatsen van rookmelders. Het is op grond van het Bouwbesluit
echter ook mogelijk dat ‘een huurder of gebruiker’ verantwoor-

Handhaving door gemeenten
Niemand verwacht dat gemeenten vanaf 1 juli elke woning gaan
controleren of er wel rookmelders hangen. Maar ze zouden dat
wel steekproefsgewijs kunnen doen. Of kunnen reageren op
een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld.
Huurders een rol in controle rookmelders
Als huurder kan je dus aangesproken worden op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder. Hierover kunnen

afspraken worden opgenomen in een huurcontract. Bij nieuwe
huurovereenkomsten zullen verhuurders dit er standaard in
gaan zetten. Het staat ook een verhuurder en zittende huurder
vrij om afspraken over de rookmelders vast te leggen.
Ik heb al goede rookmelders
Afspraken met je verhuurder vastleggen kan zinvol zijn, bijvoorbeeld als je al goede rookmelders hebt hangen. Volgens het
Bouwbesluit hoeven de rookmelders niet aangesloten te worden op het elektriciteitsnet; ze mogen ook gewoon op batterijen werken. Door afspraken over de rookmelders vast te leggen
met je verhuurder, heeft je verhuurder ook iets om mee aan te
tonen dat hij of zij aan zijn zorgplicht voor rookmelders voldoet.
Huurder moet meewerken aan plaatsing.
Een huurder die niet meewerkt aan het plaatsen van rookmelders, kan door de gemeente aangesproken worden, of door een
rechter verplicht worden alsnog mee te werken.
Welke eisen stelt de wet aan de rookmelders?
De verplichte rookmelders moeten voldoen aan:
• NEN-14604 norm (goed geluidsignaal, snelle rookdetectie,
eenvoudige montage)
• CE-markering
• bij rookmelders die worden aangesloten op netstroom:
NEN-2555 norm

Huurdersvragen
Nadat ik mijn nieuwe woning had betrokken, kwam ik erachter
dat er geen tegelwand (spatwand) in mijn keuken zit. Er zit een
kier tussen het keukenblok en de muur waar van alles invalt
bij het schoonmaken. Ik heb WSN om een spatwand gevraagd
maar kreeg te horen dat de vorige bewoner geen tegels in de
keuken wilde. WSN heeft toestemming gegeven om een spatwand aan te brengen, maar dat zou ik dan zelf moeten regelen
en betalen. Moet ik genoegen nemen met dit antwoord?
Wij hebben WSN om een reactie gevraagd. Dit is het antwoord
dat wij kregen: “Deze vraag is al door ons beantwoord. Mocht

De rookmelders mogen op een batterij werken of op netstroom
worden aangesloten. Er worden geen eisen gesteld aan doorkoppeling van de rookmelders.
Advies van Brandweer Nederland
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van
rook. Brandweer Nederland drong al lang aan om rookmelders
in bestaande woningen verplicht te stellen. Nu is dat eindelijk
zo ver. De Brandweer adviseert nog meer rookmelders op te
hangen dan de wet nu voorschrijft, en gaat uit van drie verschillende veiligheidsniveaus: ‘voldoende’, ‘beter’ en ‘best’:
•

•
•

Het eerste veiligheidsniveau voldoende houdt in dat je de
rookmelders op elke (woon)verdieping bij voorkeur in de
vluchtroute (meestal de hal en overloop) ophangt. Dit is ook
per 1 juli 2022 verplicht;
Je bent nog beter beschermd als je de rookmelders ook in
alle slaapkamers plaatst;
Voor de beste, optimale veiligheid plaats je de rookmelders
ook in alle overige ruimtes in je woning waar brand zou
kunnen ontstaan.

Lees alles over rookmelders op www.rookmelders.nl, een
initiatief van de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden
Stichting.

In onze facebookgroep Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) hebben
huurders vragen gesteld die mogelijk ook bij andere huurders leven.
Hier een selectie:

de huurder hier nog vragen over hebben of de kier dicht willen
laten maken, dan kan hij contact met ons opnemen.”
HON is al langere tijd met WSN in gesprek over de basiskwaliteit
van een huurwoning zodat nieuwe bewoners niet voor verrassingen komen te staan. Duidelijk moet zijn wat een huurder
van zijn woning mag verwachten qua aantallen stopcontacten,
keukenkastjes, rookmelders, beglazing, isolatie, betegeling
van badkamers en keukens, enzovoorts. De huidige situatie is
onwenselijk. Wij vinden dat woningen aan standaard normen
moeten voldoen. Hierover blijven wij in gesprek met WSN.

Er zijn géén afspraken over sloop en
nieuwbouw in Paasbos

In de eerste versie Gebiedsvisie Paasbos presenteert de
gemeente haar plannen voor de wijk Paasbos: een park met
daarin gebouwen waarin zich een buurtwinkelcentrum, buurtsportvoorziening, woningen en het Paashuis bevinden. Om dit
mogelijk te maken zouden Sporthal Strijland, winkelcentrum
Paasbos, de school aan de Bizetlaan en 12 huurwoningen aan
de Grieglaan gesloopt moeten worden. Hier zou nieuwbouw
voor in de plaats moeten komen op een andere locatie in dit
gebied.
De door de gemeente georganiseerde inloopavond in de
Maranathaschool op 29 maart werd druk bezocht. Aanwezigen wilden weten welke impact de plannen op hun huidige
woonsituatie hebben. Tijdens de HON jaarvergadering op 11
april bleek dat er bij omwonenden sprake was van onrust en
misverstanden. Zo dacht een bewoonster aan de Grieglaan dat

Colofon

haar huis gesloopt zou worden. Maar in de gebiedsvisie staan
uitsluitend plannen van de gemeente; het is geen definitieve
visie. WSN projectontwikkelaar Jaap van de Werfhorst kon de
bewoonster gerust stellen: “WSN heeft geen plannen om de
woningen aan de Grieglaan te slopen.”
Er is ook veel onduidelijkheid over de sloop en nieuwbouw van
het winkelcentrum Paasbos. Daarover zegt vastgoedbeheerder
van de Van den Tweel Groep Goossen Luytjes: “Er zijn inderdaad
plannen vanuit de gemeente. Wij hebben echter met geen enkele partij overeenstemming over wat dan ook. Wij hebben op dit
moment een winkelcentrum met aanwezige huurders die onze
volledige zorg ontvangen. Dit naar ieders tevredenheid. Voor nu
is het huidige winkelcentrum onze zorg en wij wachten de visie/
plannen van de gemeente rustig af. Hoelang dit proces zal gaan
duren is voor ons en ik denk voor velen nog een vraag.”
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