
B e w o n e r s k r a n t  H E E M w o n e n   |   R e d a c t i e :  r e d a c t i e @ h e e m w o n e n . n l   |   J a a r g a n g  4  |  m a a r t  2 0 1 6

heemwonen.nl

#9

Aan tafel met ….. Regina Leue

Telefoon (045) 645 44 44

Bezoekadres Markt 52, Kerkrade

Postadres 

Postbus 135, 6460 AC Kerkrade

Spoed buiten kantooruren 

(045) 645 44 44

Glas- of ruitschade 

(verzekerd) (045) 645 44 44

Email info@heemwonen.nl

Website www.heemwonen.nl

Woningaanbod en inschrijven 

www.thuisinlimburg.nl

Regina verhuisde in 1969 
van Hamburg naar Kerkrade. 
‘Ik voel me echt thuis in 
Kerkrade’, zegt ze enthousiast. 

‘Ik woonde 40 jaar met veel plezier  
in de B-flat aan de Voorterstraat en 
werd actief bij de Huurdersbelangen-
vereniging. Een paar jaar geleden 
ben ik vanwege de sloop naar Holz 
verhuisd. Ik wilde een flat met lift in 
de buurt van winkels. Het was eerst 
wennen. Als ik erop terugkijk ben ik 
heel tevreden. Ik ben nu actief bij de 
Huurdersbelangenvereniging Holz, 
Huurdersfederatie De Koepel en het 
Platform Gehandicaptenbeleid. Ik vind 
het nog altijd interessant. We praten 
via de Koepel nu ook mee over de 
prestatie-afspraken.’

Social sofa
Vijf jaar geleden begon Regina met het 
social sofa-project. ‘Ik merkte verkil-
ling. De hulpvaardigheid is verdwenen 
en mensen zijn afwachtend. Het gaat 

Regina Leue
er vooral om wat je zelf kunt doen 
zodat het in de samenleving beter 
wordt. De social sofa is een mooi 
middel: mensen uit de wijk doen iets 
voor de wijk.’ Het mozaïeken is arbeids-
intensief. Ongeveer 600 uur zijn 22 
enthousiaste buurtbewoners ermee 
bezig in buurthuis Mucher’s ek aan 
de Franckstraat. ‘We zijn heel blij dat 

HEEMwonen dit pand gratis beschik-
baar stelt. De oudste bewoner die 
meedoet is 94 jaar, de jongste 12. Zo 
zorgt de social sofa voor verbinding in 
de wijk.’
 
Het ontwerp is geïnspireerd op het 
mijnverleden van Nulland: de schacht 
van Nulland, de klokkentoren van de 

Maria Gorettikerk, mijnpenningen en 
een mijntreintje. Vogels verwijzen 
naar GaiaZOO en naar de kanaries die 
gebruikt werden om het gevaarlijke 
mijngas te signaleren. Op de leuning 
een lachend hoofd met regenboog-
armen. Een cliënt van Radar maakte de 
tekening. Regina: ‘Schitterend toch?’

Wandelroute
De social sofa op het Maria Gorettiplein 
komt te staan, voor het nieuwe woon-
zorgcentrum ‘Kling Nullet’ van Mean-
der. ‘De volgende social sofa komt in 
Chevremont. Het is mijn droom dat er 
in iedere wijk van Kerkrade een sofa 
komt én een social sofa-wandelroute. 
Dat zou geweldig zijn.’ 

Verruiming telefonische bereikbaarheid 
HEEMwonen heeft haar telefonische 
bereikbaarheid verruimd. Op werkdagen 
(ma-vr) kunt u ons voortaan al vanaf 
8.00 uur bereiken. De openingstijden 
van kantoor zijn ongewijzigd (van 8.30 

tot 17.00 uur). 
Houdt u er rekening mee dat de och-
tenden telefonisch drukker zijn dan de 
middagen. Vooral op maandag adviseren 
wij u om in de middag te bellen. 

Actief worden in buurthuis 
Mucher’s ek? Loop eens binnen 
op Franckstraat 35 of kijk op sites.
google.com/site/buurthuismu-
chersek  Meedoen aan de social 
sofa Chevremont? Meldt u aan via 
reginaleue@gmail.com.

Oproep! We zoeken weer huurders die graag op de foto gaan. De foto’s 
gebruiken we voor in Aan Tafel, op de website en in ons jaarverslag. U krijgt 
een cadeaubon en u hoeft absoluut geen fotomodel te zijn. Stuur een mail 
naar redactie@heemwonen.nl om u aan te melden.

Contact gegevens
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Buiten de deur eten duur? 

Driegangenmenu 
met koffi e voor 

8 euro! 
Heeft u vandaag  geen zin om te koken? 

Kom dan eens eten bij het ‘Sjtaater Tsim-

mer’ in Kerkrade. 

Het restaurant van wijkzorgcentrum de 

Firenschat bewijst dat buiten de deur eten 

absoluut niet duur hoeft te zijn. Een driegan-

genmenu kost 9,60 euro en daar krijgt u een 

kopje koffi e bij. Betaalt u per automatische 

incasso? Dan betaalt u slechts 8 euro.  De 

warme maaltijden worden twee maal daags 

geserveerd: om 12.00 en om 17.00 uur. Het 

restaurant is iedere dag geopend van 10.00 

tot 19.30 uur. Naast een restaurant is er een 

winkel, een kapsalon en een kapel.

Voor meer informatie of een reservering 

kunt u bellen met de medewerkers van het 

restaurant op telefoonnummer (045) 211 46 

86 of mail naar keukenfi renschat@mgzl.nl. 

Tuinonderhoud en achterpaden

Houd ze netjes!
Huurders zijn zich er meestal niet van 

bewust: als u een woning met een tuin en/

of achterpad huurt, bent u zelf verantwoor-

delijk voor het onderhoud ervan. Wij geven 

u enkele tips. 

Tips voor tuinonderhoud

• Maai regelmatig het gras.

• Verwijder onkruid.

• Snoei de heg aan beide zijden, ook de 

kant die grenst aan de brandgang.

• Verwijder dode beplanting.

• Zet erfscheidingen recht en vervang 

kapotte planken.

• Voorkom de groei van klimop tegen 

gevels.

• Laat bomen niet te hoog opkomen en 

snoei ze regelmatig.

HEEMwonen zorgt dat achterpaden recht 

liggen en heel zijn. De bewoner zorgt dat 

het pad netjes en begaanbaar is. Verwijder 

dus regelmatig  onkruid en zwerfvuil. En 

snoei de heg.

Rode kaart! 

Onze wijkbeheerders zijn regelmatig in 

de wijk. Zij beoordelen  de verzorging van 

tuinen en balkons en delen groene, gele 

en rode kaarten uit. Bij slecht onderhoud 

zetten wij de nodige stappen om uw tuin 

weer op orde te krijgen. De kosten hiervan 

zijn voor rekening van u als bewoner. 

Meer informatie over tuinonderhoud vindt 

u in de folder Tuinonderhoud en achterpa-

den op www.heemwonen.nl. 

HEEMwonen bedankt trouwe huurders

Eén van de bewoners bracht 
zelfs zijn huurcontract mee uit 1965

Als je al 50 jaar in dezelfde woning 
woont, mag je je wel een trouwe huur-
der noemen. HEEMwonen is trots op 
deze bewoners. Daarom ontvingen de 
bewoners van 47 adressen vorig jaar een 
bloemetje en een uitnodiging voor een 
High Tea bij Mondo Verde. 
Op 19 januari verwelkomden mede-
werkers en directie de enthousiaste 
huurders. Het was een gezellige middag 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Marjo Vankan, directeur 

Bent u in 2016 ook 50 jaar huurder?
Dit jaar doen we wederom een oproep: Bent u dit jaar minimaal 50 jaar huurder 
en heeft u van ons (of één van onze rechtsvoorgangers) nog geen felicitatie 
ontvangen, geef uw naam en adres dan aan ons door via 045-645 44 44 of via 
info@heemwonen.nl. 

bestuurder van HEEMwonen, bedankte 
de mensen voor hun vertrouwen dat ze 
de afgelopen jaren in ons als verhuurder 
hadden. Ook werd er goed gelachen om 

de grappen, grollen en anekdotes van 
een verdwaalde bedrijfsleider. Na de 
High Tea had iedereen de gelegenheid 
om het park te bezoeken.

Eén van de bewoners bracht 
zelfs zijn huurcontract mee uit 1965
Eén van de bewoners bracht Eén van de bewoners bracht 

Impressie 
van de 
middag

De geschiedenis herhaalt zich 
Dhurgam Almusayi zet zich in voor statushouders
Dhurgam was journalist in Irak en kwam 
23 jaar geleden als politiek vluchteling 
naar Nederland. Hij verhuisde vanuit een 
opvangcentrum naar Landgraaf. Dhurgam: 
‘Dat vergeet ik nooit meer. Ik onderte-
kende het huurcontract bij Woningvereni-
ging Nieuwenhagen en kreeg de sleutels. 
Dat was het. Ik had helemaal niets. Geen 
meubels, geen bed, niets. Die hele nacht 
zat ik wezenloos op de vensterbank. Ik wist 
niet wat ik moest doen.’ 

Begeleiding
Dhurgam vervolgt zijn verhaal: ‘Een buur-
vrouw zag me zitten en bood me hulp aan. 
Zij regelde van alles voor me. Daar ben 
ik haar nog altijd dankbaar voor. Ik belde 
wel 20 keer naar de gemeente dat ik de 
taal wilde leren. Er was toen een wacht-
lijst. Ik werkte bij de gemeente Landgraaf 
en Heerlen, in een bejaardentehuis en 
de horeca. Momenteel ben ik actief als 
vrijwilliger bij Welsun. De begeleiding van 
statushouders is in Landgraaf nu gelukkig 
goed geregeld. Ik fungeer als tolk wan-
neer een statushouder het huurcontract 

tekent en regel van alles: inschrijven bij 
de gemeente, school, aanvragen uitkering 
en huurtoeslag, aanmelden taalcursus, 
spullen kopen, zoals koelkast, wasma-
chine, vloerbedekking. Teveel om op te 
noemen. Alles is nieuw voor de mensen. 
Ze kennen de gewoonten niet en spreken 
geen Nederlands. En soms hebben ze van 
alles meegemaakt. Via het Consuminder-
huis* Parkstad en ‘Stichting Samen Delen’ 
krijgen de mensen gratis kleding. 
Meestal reageren de buren positief op de 

komst van statushouders. Soms helpen ze 
ook mee met de verhuizing.

Helemaal gewend
Het bevalt Dhurgam goed in Landgraaf. 
Hij is getrouwd en heeft een dochter van 
17. ‘Vorig jaar ging ik voor het eerst terug 
naar Irak. Ik wilde na 25 jaar afscheid 
nemen. Een aantal familieleden woont 
daar nog, maar ik heb ook familie in heel 
Europa. Ik ben erg geschrokken. Alles was 
anders, het was chaos. De mensen zijn 
veranderd.’
 
Veel tijd voor hobbies heeft Dhurgam niet. 
‘Het vrijwilligerswerk kost meer dan 40 
uur per week. Via internet probeer ik al 
het politieke nieuws bij te houden. Eerst 
schreef ik zelf blogs, maar daar ben ik mee 
gestopt. En in de zomer tuinier ik graag. 
Het komt voor dat ik ’s avonds of in het 
weekend met een statushouder mee ga 
naar de huisarts. Ik ben blij en dankbaar 
dat ik dit mag doen.’

* HEEMwonen ondersteunt deze organisatie.

Huisvesting statushouders in beeld
Een statushouder is een vluchteling 
met een verblijfsstatus. Dat wil zeggen 
dat hij of zij in Nederland mag blijven 
in afwachting van een (asiel- of een 
verblijfs)vergunning. Het verhuren van 
woningen aan statushouders is niet 
nieuw. Zowel in 2014 als 2015 wezen we 
40 woningen toe aan statushouders. Dat 
is een taak die we vanuit de gemeente 
opgelegd krijgen. Uitgaande van 800 
verhuringen per jaar gaat het om circa 
5 procent. Vanwege de grote vluchtelin-
genstroom zullen we dit jaar meer sta-
tushouders huisvesten: de taakstelling 
is verdubbeld. De gemiddelde wachttijd 
voor reguliere woningzoekenden is 
overigens onveranderd gebleven en nog 
steeds circa 1 jaar.

Huisvesting statushouders Aantal nieuwe verhuringen

 Aantal personen Kerkrade
 Aantal woningen Kerkrade
 Aantal personen Landgraaf
 Aantal woningen Landgraaf

 Totaal aantal verhuurde woningen
 Aantal woningen toegewezen 

 aan statushouders

Dhurgam Almusayi



De zon als energiebron
Zonnig Limburg is een uniek samenwer-
kingsverband van tien Limburgse woning-
corporaties, waar HEEMwonen deel van 
uitmaakt. Dankzij Zonnig Limburg kunnen 
wij huurders van een eengezinswoning, 
2 op 1-woning of duplexwoning met een 
zongericht dak zonnepanelen aanbieden 
tegen zeer gunstige voorwaarden. 
Wij zorgen voor de installatie en het 
onderhoud van de zonnepanelen. De 
huurder betaalt een eigen bijdrage die 
een stuk lager is dan de besparing op de 
energiekosten.

Snel en eenvoudig geregeld
Meneer en mevrouw Vallinga uit Land-
graaf zijn enthousiast over de zonnepa-
nelen. ‘Wij verbruiken op jaarbasis erg 
veel stroom, daarom zijn zonnepanelen 
voor ons erg aantrekkelijk. Ook over het 

Hennep en drugs verboden!

Geslaagde woningzoekendenmarkt 
Veel onduidelijkheden over 
‘passend toewijzen’ weggenomen
Op donderdag 3 maart organiseerden 
we voor de tweede keer de woningzoe-
kendenmarkt, een avondopenstelling 
speciaal voor woningzoekenden. Van 
17.00 tot 19.00 uur konden woning-
zoekenden in gesprek gaan met de 
woonmakelaars van HEEMwonen. Daar 
maakten velen gebruik van. 

Persoonlijk contact
De woningzoekendenmarkt is een 
manier om met woningzoekenden in 
contact te komen: wat zoeken zij precies 
voor een woning, welke buurt spreekt 
het meeste aan en niet onbelangrijk 
wat mag het kosten? Juist door deze 
persoonlijke gesprekken kunnen we veel 
belangrijke marktinformatie achterha-
len’, aldus Marrie van den Berg, team-
leider Wonen. Marrie: ‘We willen dit dan 
ook met enige regelmaat gaan doen om 
het contact warm te houden. Bewoners 
leren door dit soort avonden doelgrich-
ter naar een woning te zoeken.’ 

Passend toewijzen?
Het thema van deze woningzoeken-
denmarkt was ‘passend toewijzen’. 
Marrie: ‘De overheid neemt een nieuwe 
woningwet aan en besluit dat corpora-

Passend toewijzen betekent dat wij 
bij de toewijzing van onze huur-
woningen (nieuwe verhuringen) 
rekening houden met uw inkomen, 
leeftijd en huishoudgrootte. Op die 
manier zorgen we ervoor dat we de 
goedkoopste woningen verhuren aan 
mensen met de laagste inkomens en 
woningen met een hogere huurprijs 
aan mensen met een hoger inkomen. 
Zo ontstaan minder snel betalings-
problemen. 

ties vanaf 2016 passend moeten gaan 
toewijzen, maar wat dat inhoudt, is voor 
veel woningzoekenden niet duidelijk. Op 
3 maart hebben we de mensen geïnfor-
meerd wat dit nu precies betekent. We 
leggen het hieronder nog eens kort uit. 

Vragen?
Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen, kijk dan eens op onze website 
www.heemwonen.nl/passend-toewijzen 
of neem contact met ons op via (045) 
645 44 44 of stuur een mail naar 
info@heemwonen.nl. Wij helpen u graag 
verder!

advies, de levering 
en de installatie door 
de fi rma Tautus zijn 
ze erg tevreden. ‘Zij 
hebben ons goed 
geadviseerd over 
het aantal panelen 
en ook de installatie 
van de zonnepanelen 

was binnen een halve dag klaar zonder 
rommel in huis!’

Direct opbrengst
‘Als de zon schijnt wordt stroom opge-
wekt’, vult mevrouw Vallinga aan. ‘Dat 
kunnen we direct zien via onze persoon-
lijke pagina op de website van Tautus, 
heel gebruiksvriendelijk en echt niet 
moeilijk. Er is een overzicht van de totale 
stroomopbrengst van de zonnepanelen. 

Ook kun je per dag zien wat de zonne-
panelen opleveren. Want ook bij weinig 
zonneschijn is er opbrengst.’
Voor deze familie berekende Tautus een 
(verwachte) besparing van circa 2700 
kWh op jaarbasis. Het afgelopen half jaar, 
in de winterperiode, hebben de panelen 
al 1300 kWh opgebracht. Zij zijn dus 
aardig op weg naar de verwachte bespa-
ring. 

Meer informatie
Heeft u een brief van HEEMwonen ont-
vangen over zonnepanelen? Dan kunt u 
een vrijblijvend advies aanvragen via het 
interesseformulier zonnepanelen. Kijk op 
onze website www.heemwonen.nl/zonnig-
limburg of op www.zonnig-limburg.nl. 
Helaas kunnen wij niet al onze woningen 
voorzien van zonnepanelen.

In 2015 ontdekte 

HEEMwonen maar liefst 26 

hennepplantages. Dit betekent 

dat 26 huishoudens door hun 

eigen schuld hun huis hebben 

moeten verlaten.

Drugshandel en de aanwezigheid 
van hennep en/of drugs zijn 
verboden in onze woningen. 
Overlast, gevaarlijke situaties en 
criminele activiteiten willen wij 
voorkomen.

Wij starten bij drugsoverlast altijd een 
ontbindings- en ontruimingsprocedure 
bij de rechter. Daarnaast bieden we 
de huurder de kans zelf de huur op te 
zeggen, om een procedure te voorko-
men. Ook stellen wij de huurder aan-
sprakelijk voor de kosten. Bijvoorbeeld 
juridische kosten, maar ook herstelkos-
ten van de woning of huur-derving als de 
gemeente de woning sluit. 

Meld drugs!
U kunt een hennepkwekerij herkennen 
aan een zoemend geluid van ventilato-
ren, roosters op vreemde plekken aan de 

Sudokoe 
Plaats een cijfer van 1 tot en met 9 in een leeg vakje zodat in elke rij, elke 

kolom en elk blok van 3 bij 3, die cijfers één keer voorkomen. Niet alleen 

een leuke bezigheid, met uw inzending maakt u bovendien kans op een 

cadeaubon! Maak een foto van de ingevulde sudokoe en stuur deze samen 

met uw naam en adres naar redactie@heemwonen.nl of naar ons postbus-

nummer.

De winnaar van de vorige Aan Tafel 8 is de heer M. Winands uit Kerkrade. 

Van harte gefeliciteerd!

gevel, stank en vocht.
Als u denkt dat er in uw buurt hennep 
gekweekt/bewerkt wordt of dat er in 
drugs gehandeld wordt, neem dan con-
tact op met de politie via 0900 8844 
of meld de misdaad anoniem via 0800 
7000. U kunt uw vermoeden ook schrifte-

lijk melden bij HEEMwonen. 

Een gewaarschuwd mens …
Heeft u fi nanciële problemen? Laat u 
niet verleiden om hennep te kweken/
bewerken of te handelen in drugs. Dit is 
strafbaar. U loopt onder meer het risico 
uit huis gezet te worden en u komt niet 
in aanmerking voor een andere woning. 
Vraag hulp bij de gemeente of neem con-
tact met ons op. Wij helpen u graag om 
uw fi nanciën weer op orde te krijgen.

Wist u dat het aannemersbedrijf 
dat uw reparatie uitvoert (Smeets Vast-
goedservice, Habenu – Van de Kreeke of 
Maasveste Berben Bouw) zich altijd bij 
u kan legitimeren! Net als de medewer-
ker van HEEMwonen trouwens. Vraag 
ernaar!

Wist u dat de lift in uw woongebouw 
op sommige momenten niet beschik-
baar is? Bij onderhoud of bij een tech-
nisch mankement kunt u de lift niet en 
bij brand mag u de lift niet gebruiken.  

Wist u dat u op onze website (www.
heemwonen.nl/onderhoudswerkzaam-
heden-2016) een overzicht vindt van 
alle geplande onderhoudswerkzaamhe-
den van dit jaar? 

Meneer en mevrouw Vallinga



Medewerker in de spotlight: 
Carmie Rosmuller

Na 33 jaar met veel plezier een 
kantoorbaan te hebben gehad, 
kreeg Carmie de kans om iets 
nieuws te proberen. Drie weken 
lang liep ze stage met diverse 
collega’s van wijkbeheer. Dit 
beviel haar zo goed dat ze op 
15 november 2015 de overstap 
maakte en aan de slag ging 
als wijkbeheerder in de wijken 
Nieuwenhagen en Ubach over 
Worms. Dit doet ze samen met 
haar collega Theo Lintjens.

Sociale contacten
Carmie: ‘Ik heb diverse functies door-
lopen bij HEEMwonen en de vroegere 
Hestia groep. En sprak ik onze huurders 
eerst vooral alleen aan de telefoon, nu 
heb ik er ook een gezicht bij. De sociale 
contacten maken het werk als wijkbe-
heerder erg leuk’. 

De oren en ogen van de wijk
‘Als wijkbeheerder ben je de oren en 
ogen van de wijk. Speelt er iets, dan kom 
je daar als wijkbeheerder al vrij snel 

achter door her en der een praatje te 
maken. Ook ben ik als wijkbeheerder het 
eerste aanspreekpunt voor de bewoners. 
Of het nu gaat over leuke ideeën voor de 
buurt, kleine ergernissen of grote over-
last: ik hoor het graag!’ 

Houd het schoon! 
De wijkbeheerders ondersteunen de 
bewoners graag in hun taak om de 
woonomgeving schoon, veilig en plezierig 
te houden. Carmie: ‘Mensen vergeten 
weleens dat zij in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk zijn voor een schone 
buurt. Wat me als eerste buiten opviel, 
was de grote hoeveelheid dumpafval: 
snoeppapiertjes, blikjes, flesjes, zakdoek-
jes, zakjes met hondenuitwerpselen. Ook 
de hoeveelheid sigarettenpeuken voor 
de ingangen van flatgebouwen wordt 
steeds groter. Is het nu zoveel moeite om 
een en ander in de daarvoor bestemde 
prullenbakken in de wijk of thuis weg te 
gooien? Dan zeggen ze weleens…’Het is 
toch maar één papiertje, waar maak je je 
druk om? Mijn reactie is dan: ‘Stel je voor 
dat we allemaal zo denken? Dat zou een 
grote afvalberg worden!’ Carmie roept 
dan ook iedereen op: ‘Laten we samen 
onze woonomgeving schoon houden!’ 

Het Centraal Huurders 
Overleg HEEMwonen 
(CHOH) behartigt de 
belangen van alle huurders 
van HEEMwonen. Frans 
Tiggelman is de voorzitter. 

Voor vragen en verdere informatie 
belt u met het CHOH op telefoon-
nummer 06 514 96 726 of u stuurt 
een mail naar info@choh.nl. 

Huurdersbelangen-
verenigingen per wijk
• Huurdersraad Kerkrade
(Kerkrade-West), Kampstraat 69, 
Kerkrade. Telefoon: 06 514 96 726. 
Info: infohrk@kpnmail.nl. 
Inloopspreekuren: 29 maart, 7 juni, 
16 oktober en 15 november van 
14.00 – 15.30 uur
• Huurdersvereniging 
Land van Rode (Kerkrade-Oost), 
Hoofdstraat 41B, Kerkrade. 
Telefoon: (045) 888 80 42 
Info: www.huurdersvereniging-landvan-
rode.nl en info@huurdersvereniging-
landvanrode.nl
• Bewonersvereniging 
Nieuwenhagen
Julianastraat 14, Landgraaf. 
Telefoon: 06-42004308
• Huurders Platform 
Schaesberg
Moltweg 46F, Landgraaf. 
Telefoon: (045) 8503527 of 
(045) 532 39 32. 
Info: www.hpschaesberg.nl en 
info@hpschaesberg.nl
• Huurdersvereniging
Ubach over Worms
Terwaerderveldje 81 Landgraaf. 
Telefoon: 06 392 56 386. 
Info: www.hvuow.nl en 
huurdersvereniginguow@gmail.com

Centraal Huurders Overleg
HEEMwonen

Huurders
belangen

CHOH

Meld inbraak!
Is er bij u ingebroken en heeft de inbre-

ker schade veroorzaakt aan uw woning? 

Stuur een kopie van de politie-aangifte 

naar HEEMwonen (info@heemwonen.

nl) en geef bij uw reparatieverzoek dui-

delijk aan dat er is ingebroken. De aan-

nemer herstelt vervolgens de schade 

aan uw woning. 

Zonder aangiftebewijs is de oorzaak 

van de schade niet duidelijk en zult u 

de herstelkosten mogelijk zelf moeten 

betalen! Ook is het belangrijk een goede 

inboedelverzekering af te sluiten. Dan 

krijgt u een vergoeding wanneer er 

spullen zijn gestolen.

Acceptgiro 
verdwijnt
Op termijn zal de acceptgirokaart 

per post verdwijnen. Huurders die de 

acceptgirokaart nog per post ontvin-

gen hebben we eerder deze maand 

gevraagd een keuze te maken tussen 

automatische huurbetaling of betaling 

per e-mail. Betalen per e-mail komt in 

de plaats van de acceptgirokaart. Bij 

betalen per e-mail krijgt u maandelijks 

een e-mailbericht van HEEMwonen met 

een betaalverzoek. U kunt dan heel 

eenvoudig de huur online betalen via 

uw eigen bank. Het enige dat u nodig 

heeft is een internetverbinding of WiFi 

en toegang tot online bankieren. 

Betalings-
achterstand?
Heeft u een betalingsachterstand bij 

HEEMwonen en geen betalingsrege-

ling? Dan kunt u een brief verwachten 

van Vesting Finance. Ook telefonisch 

kunt u te maken krijgen met deze partij. 

Onderstaand logo vindt u op de brieven 

van Vesting Finance. 

HEEMwonen gaat digitaal

Een steeds groter deel van onze dienst-
verlening verloopt digitaal via internet. 
Zo kunt u bijvoorbeeld reparaties heel 
eenvoudig via onze website of via uw 
persoonlijke pagina ‘Mijn HEEMwonen’ 
melden. En een glasverzekering of ser-
viceabonnement is in een aantal klikken 
geregeld via onze website. Ook post 
versturen wij steeds vaker per e-mail.   

Waarom digitaal?
De overstap van papier naar digitaal is 
een stap die we geleidelijk zetten. We 
zetten die stap niet alleen omdat we 
op die manier papier en daarmee geld 
én het milieu sparen maar ook omdat 
dit een veel snellere manier is om u te 
informeren.  

E-mailadres doorgeven
Bent u huurder van HEEMwonen en 
weet u niet zeker of wij uw e-mailadres 
hebben? Of heeft u onlangs een nieuw 
e-mailadres gekregen? Ga dan naar 
onze website www.heemwonen.nl/e-
mailadres-doorgeven of naar uw per-
soonlijke pagina ‘Mijn HEEMwonen’ om 
uw (nieuwe) e-mailadres aan ons door te 
geven. 

Theo Lintjens en Carmie Rosmuller


