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DUURZAAMHEID is een gezamenlijke verantwoordelijk- 

heid van gemeenten en woningcorporaties. Een goed 

geïsoleerde woning heeft minder energie nodig en  

dat levert dus een lagere energierekening op.

Beste huurder, 

Sommige verhuurders verhogen de huur na verbouwing, 

maar het uitgangspunt is dat de winst op de energie-

rekening groter is dan de verhoging van de huur. Het 

doel bij isoleren van woningen is het comfort te laten 

stijgen en het energiegebruik te laten dalen. 

Inmiddels is er een breder aanbod van maatregelen,  

niet alleen maar isoleren. Het gaat over klimaat-

adaptatie, circulair bouwen, duurzame energie-

bronnen en natuurlijk het afkoppelen van het gasnet. 

Dit leidt uiteindelijk tot de volledige CO2-neutrale 

woningvoorraad, volgens de corporaties in 2050 en  

de CO2-neutrale stad in 2030.

KLIMAATADAPTATIE is onze leefomgeving aanpassen  

aan het klimaat. De toenemende verstening van tuinen 

zorgt dat het in de steden nog warmer wordt en bij 

hevige regen zien we vooral in de stad straten deels 

blank staan. Groen in de stad helpt tegen hittestress  

en is goed voor waterafvoer bij extreme buien.

Nederland ondertekende in 2015 het klimaatakkoord 

van Parijs. Doel is en was de opwarming van de aarde 

te beperken tot minder dan twee graden Celsius. 

Om de Nederlandse bijdrage aan deze wereldwijde 

klimaatdoelstelling te bepalen komt er een nationaal 

klimaatakkoord.

De hoofdlijnen van het komende akkoord zijn begin  

juli gepresenteerd. Op vijf sectortafels / klimaattafels 

is met experts en betrokkenen gewerkt aan de nood-

zakelijke stappen om de CO2-uitstoot met minsten  

49 procent te verminderen. Er waren vijf sectortafels 

 Elektriciteit

 Industrie 

 Landbouw en landgebruik 

 Mobiliteit 

 Gebouwde omgeving. 

De Woonbond zit namens de huurders bij de laatste tafel. 

In de gebouwde omgeving moeten 7 miljoen huizen  

en 1 miljoen gebouwen aangepakt worden.

DE WONINGCORPORATIES krijgen een belangrijke rol. 

Zij bezitten veel onroerend goed waardoor de verduur-

zaming grootschalig kan worden aangepakt. Daarmee 

dalen de kosten en word het verduurzamen ook 

aantrekkelijk voor mensen met een koopwoning. 

Corporaties stellen hierbij wel dat voor de lange termijn 

de investeringsruimte in overeenstemming wordt 

gebracht met de betaalbaarheidsopgaven, bouwopgaven, 

verduurzamingopgaven naar een energie neutrale stad  

in 2050.   

Huurders gaan in de komende jaren de verduurzaming 

van woningen merken. Hestia is er bij om uw belangen 

te behartigen.

Met vriendelijke groet, Louis Zwaan

Louis Zwaan, voorzitter Hestia  

Duurzaamheid
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Betekenis hebben voor anderen is dan ook een 

belangrijk drijfveer geweest bij mijn keuze om  

me aan te melden voor bestuurswerk bij Hestia. 

Hestia is er voor anderen, voor alle huurders  

van Portaal, dus ook voor u. 

Toen ik me bij Hestia aanmeldde, kon ik gelijk 

aan de slag. Ik wilde niet gelijk een keuze maken 

voor één onderwerp of aspect van het werk van 

Hestia. Daarvoor ben ik te nieuwsgierig. Daarom 

heb ik ervoor gekozen eerst ruim de tijd te nemen 

om te oriënteren en te leren. Dat duurt inmiddels 

een jaar. Het werk van Hestia blijkt inhoudelijk 

heel divers en de processen lang en complex. 

Het bestuur overlegt met Portaal, gemeente en 

zusterorganisaties om zo goed mogelijk resultaten 

voor de huurders van Portaal te bereiken op veel 

verschillende beleidsterreinen. Wie is wie? Wat is 

wat? Ik vind het allemaal interessant. Daar wil ik 

deel van uitmaken en invloed op hebben. 

Samen met de andere bestuursleden ga ik dus 

enthousiast voor u aan de slag. 

Een stapje terug doen in een anders zeer actief 

leven is een bijzondere uitdaging. Ik wilde 

betrokken en uitgedaagd blijven, maar vooral 

betekenis hebben voor anderen. 

Paul Smith,  

Algemeen bestuurslid  

bij Hestia

Wie is wie? Wat is wat? Ik vind  

het allemaal interessant.  

Daar wil ik deel van uitmaken  

en invloed op hebben. 

Paul: 
“voor anderen iets betekenen” 
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Bijna wekelijks vind je onze voorzitter Louis Zwaan 

en bestuurslid Paul Smith aan tafel met de gemeente 

en de corporaties. Niet alleen zij: ook de huurders-

organisaties van De Alliantie en Omnia Wonen doen 

hun best om de belangen van de huurders in 

Amersfoort over het voetlicht te brengen. 

Voor 2019 maken de partijen afspraken over onder 

meer betaalbare huisvesting, voldoende sociale 

huurwoningen en energiezuinige woningen. In de 

overleggen wordt stevig onderhandeld. Vooral tussen 

de gemeente en de corporaties. Louis en Paul zijn er 

bij en praten mee namens de huurders van Portaal.

Hestia heeft het initiatief genomen voor invoering 

van een voorrangsregeling, waarmee senioren van 

een grote naar een kleinere gelijkvloerse woning 

kunnen verhuizen. Grote woningen komen daarmee 

beschikbaar voor gezinnen. Ook de wooncoach 

voor senioren moet blijven. Daarnaast vinden we 

nieuwbouw belangrijk en moet het aantal sociale 

huurwoningen groeien in Amersfoort. Ook maakt 

Hestia zich hard voor minimaal gelijkblijvende 

woonlasten bij het energiezuinig maken van 

woningen. 

In december weten we of het doorzettingsvermogen 

van Louis en Paul in deze taaie overleggen succes 

heeft opgeleverd!

Bij het overleg over 
de Prestatie Afspraken

Louis Zwaan en Paul Smith 

in overleg met andere 

bestuursleden over de 

prestatieafspraken

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
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Portaal en Hestia willen de leegstand terugbrengen 

van 70 naar 7 dagen. En woningen waarvan het 

huurcontract wordt opgezegd, direct (aansluitend) 

weer verhuren. De eerste resultaten zijn in juni 

bekend geworden. De gemiddelde leegstand  

bedroeg toen 49 dagen. Een redelijk resultaat,  

maar wat Hestia betreft moet het sneller.  

Erfenis
Er zijn verschillende redenen voor lange leegstand. 

Bijvoorbeeld omdat de woning lang bewoond is 

geweest en er groot onderhoud moet gebeuren. Of 

omdat tijdens het onderhoud asbest wordt gevonden. 

Ook kan de afwikkeling van een erfenis bij overlijden 

van de huurder lang duren als sprake is van schulden.  

Extra menskracht
Een andere reden van leegstand was onderbezetting 

bij de verhuurconsulenten van Portaal. Hestia is 

blij dat daar nu extra menskracht is gekomen. Ook 

adverteert Portaal een leeggekomen woning nu 

direct, zodat sneller een nieuwe huurder wordt 

gevonden. 

Hestia pakt signalen van leegstand op en overlegt 

hierover met Portaal en VOC.

Kent u een woning die langdurig leegstaat in  

uw buurt? Meldt het Hestia via info@bvhestia.nl

Vraagt u zich wel eens af waarom een huurwoning in uw buurt 

soms meerdere weken leeg staat? Het was déze vraag die het 

bestuur van Hestia deed besluiten om met Portaal in gesprek te 

gaan. En uit te zoeken wat de reden is van leegstand, en hoe dit 

voorkomen kan worden.

Aansluitend verhuren
Hestia strijdt voor voorkomen van leegstand

AANSLUITEND VERHUUR
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Nieuwe afspraken 
sloop en renovatie

Portaal heeft sinds februari 2018 een Reglement 

Sloop, Renovatie en (groot) onderhoud. Dit reglement 

regelt onder meer de participatie van huurders bij 

projecten voor sloop, renovatie en groot onderhoud. 

Een belangrijk document voor de huurders dus!  

De huurdersorganisaties hebben hierover intensief 

met Portaal onderhandeld. 

REGLEMENT SLOOP EN RENOVATIE
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Bewonerscommissie
Het reglement stelt dat Portaal de huurders tijdig informeert over 

plannen voor sloop, renovatie of groot onderhoud. De huurders 

kunnen een klankbordgroep of bewonerscommissie vormen.  

Een klankbordgroep wordt door Portaal geraadpleegd over de  

plannen. Een bewonerscommissie heeft meer bevoegdheden:  

deze kan schriftelijk advies uitbrengen en heeft recht op onder-

steuning van een eigen externe deskundige.

Grondig
Helemaal nieuw zijn deze regels niet. Nieuw is wél dat de regels 

zo grondig door Portaal zijn vastgelegd. Behalve de manier waarop 

huurders worden geïnformeerd en betrokken, regelt het document ook 

zaken rond vervangende huisvesting, vergoedingen en de leefbaarheid 

tijdens werkzaamheden. Achterin het regelement is een checklist 

opgenomen voor het opstellen van een projectovereenkomst. Hierin 

leggen de huurders en Portaal vast hoe ze tijdens het project met 

elkaar samenwerken.  

Sociaal Statuut Amersfoort
Naast dit reglement bestaat er een Sociaal Statuut voor de Amersfoortse 

situatie. Dit statuut – met aanvullende afspraken – wordt momenteel 

herzien. Hestia is ondertekenaar, net als de gemeente,  Portaal, 

Alliantie en Vereniging Huurdersbelangen. Hestia maakt zich hard 

voor het handhaven van de belangrijkste afspraken. Een daarvan is 

dat 70% van de zittende huurders moet instemmen bij plannen voor 

sloop. Ook belangrijk is de afspraak dat álle huurders die gedwongen 

moeten verhuizen, óók de huurders met een hoger inkomen, in 

aanmerking komen voor een stadsvernieuwingsurgentie voor een 

sociale huurwoning.    

Hestia maakt zich hard voor: het handhaven van de belangrijkste afspraken, zoals de eis van 70% draagvlak onder huurders bij plannen voor sloop. 

Hestia maakt zich hard voor:  

dat álle huurders die gedwongen  

moeten verhuizen, óók de huurders 

met een hoger inkomen, in aanmerking 

komen voor een stadsvernieuwings-

urgentie voor een sociale huurwoning. 
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Minister Ollongren ontving op 7 juni het Manifest Passend 

Wonen van Portaal en 22 andere woningcorporaties. Met 

dit Manifest wil Portaal de discussie over het functioneren 

van de woningmarkt op gang brengen. Hestia en de andere 

huurdersorganisaties van Portaal wijzen het Manifest af. 

Het Manifest betekent niet alleen een fundamentele afbraak 

van de huurbescherming, maar leidt ook tot een vergaande 

inbreuk op de privacy.  

Hestia wijst Manifest 
Passend Wonen af

Afbraak huurbescherming onacceptabel

HUURAFSPRAKEN
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Openbreken
Hestia is geschrokken van de voorstellen die het 

Manifest doet. Zo willen de opstellers van het 

Manifest bij de woningtoewijzing niet alleen 

kijken of de woning past bij de grootte van het 

huishouden, maar ook of de huurprijs past bij het 

inkomen. En ook als de huurder er al woont, moet de 

ontwikkeling van de gezinsgrootte en het inkomen 

jaarlijks worden gevolgd. Verandert er iets,  dan kan 

de woning minder passend worden gevonden door 

de corporatie. Dan is de woning bijvoorbeeld te 

duur, te goedkoop, te groot of te klein. De huurder 

is dan ‘scheefwoner’ geworden, zo is het idee. De 

corporaties vragen de minister om instrumenten om 

de huurovereenkomst in dat geval ‘open te breken’. 

Bijvoorbeeld om de huurprijs te verhogen of de 

huurder met voorrang naar een grotere of kleinere 

woning te laten verhuizen.

Niet dwingen
Voor de huurders betekent dat niet alleen een 

schending van de privacy, maar ook aantasting van 

de huurbescherming en de woonzekerheid. Nog 

afgezien van de vraag of dit praktisch uitvoerbaar 

is, is het volgens Hestia niet aan de corporaties om 

inkomenspolitiek te voeren. Bovendien zouden 

huurders niet ‘gestraft’ mogen worden als in hun 

leven een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt, zoals 

gezinsuitbreiding, overlijden of verlies van inkomen. 

Weliswaar staat in het Manifest dat de corporatie een 

huurder die zogenaamd ‘te ruim’ of ‘te goedkoop’ 

woont niet dwingt om te verhuizen, maar als de 

huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid 

om met voorrang te verhuizen, wordt de huurprijs 

verhoogd.  

Doorstroming
De problemen op de woningmarkt worden door 

Hestia erkend, evenals de noodzaak om de door-

stroming op de woningmarkt te bevorderen. De in 

het Manifest voorgestelde oplossingen gaan echter 

te ver en zijn voor Hestia onacceptabel. Hestia denkt 

graag met Portaal mee over andere manieren om 

de doorstroming te bevorderen. Dit hebben we al 

opgepakt in aanloop naar de Prestatieafspraken.

Dit is een ingekorte versie van een persbericht. 

Kijk voor de lange versie op www.bvhestia.nl

Hestia wijst Manifest Passend Wonen af

omdat: men bij de woningtoewijzing 

niet alleen wil kijken of de woning past 

bij de grootte van het huishouden, maar 

ook of de huurprijs past bij het inkomen. 

En ook als de huurder er al woont, moet 

de ontwikkeling van de gezinsgrootte en 

het inkomen jaarlijks worden gevolgd...

Een vergaande inbreuk op de privacy.
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De huurderswerkgroep seniorenhuisvesting heeft in april 

haar tweede bijeenkomst gehouden. Portaal presenteerde 

een onderzoek naar de seniorencomplexen in Soest en 

Amersfoort. Daarna volgde een gesprek over de vraag:  

Wat maakt een seniorenwoning geschikt voor senioren?  

Nu ligt er een plan van Portaal voor het ontlabelen* van 

138 seniorenwoningen. Daarover hebben Hestia en VHOS 

advies uitgebracht.

Deel senioren- 
woningen verliest 
label 55plus

SENIORENWONINGEN

*  Sommige woningen hebben een ‘label’, waardoor ze exclusief voor een bepaald doelgroep  

 bestemd zijn. Bij ‘ontlabelen’ wordt de woning voor alle woningzoekenden beschikbaar. 
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Plannen Portaal 
Deze zomer ontvingen Hestia en VHOS de notitie 

‘Ontlabelen seniorenwoningen’ van Portaal. Portaal  

heeft onderzocht welke 55plus woningen nog voldoen 

aan de eisen, en welke niet (meer). Wat ook meespeelt  

in de besluitvorming over ontlabelen is het feit dat 

senioren voor sommige seniorencomplexen nauwelijks 

nog belangstelling hebben, bijvoorbeeld als het gaat  

om tweekamerwoningen. Naar aanleiding hiervan  

wil Portaal in Amersfoort 138 seniorenwoningen 

ontlabelen en 56 seniorenwoningen toevoegen. 

In Soest worden geen seniorenwoningen ontlabeld.

Leeftijdgenoten
De huurderswerkgroep vindt het ontlabelen van 

seniorencomplexen niet altijd een goed idee.  

Een deel van de senioren wil immers alléén met 

leeftijdgenoten wonen, terwijl anderen graag met 

verschillende leeftijden wonen. Er moeten daarom 

voldoende seniorenwoningen blijven. Ook vindt de 

werkgroep dat Portaal met andere partijen moet  

zorgen voor méér moderne en levensloopbestendige 

woningen in verschillende woonvormen.

Advies VHOS en Hestia
Hestia en VHOS hebben inmiddels advies uitgebracht,  

op basis van de uitkomsten van de werkgroep.  

Hestia en VHOS zijn met het ontlabelen akkoord.  

De belangrijkste adviezen en voorwaarden hierbij zijn: 

 Het op grote schaal ontlabelen van senioren-  

 complexen is niet wenselijk, mede gezien het 

 sluiten van woonzorgcentra.

 In de komende vijf jaar wordt niet verder ontlabeld.

 Bewonerscommissies van te ontlabelen senioren-  

 complexen moeten vooraf advies kunnen uitbrengen.

 Ontlabel géén gelijkvloerse grondgebonden   

 woningen want deze zijn in trek bij senioren.

 Maak de woningadvertenties voor seniorenwoningen  

 informatiever en aantrekkelijker.

 Heb aandacht voor de senioren in ontlabelde com-

 plexen. Zij kozen ooit bewust voor de rust van een  

 seniorencomplex en het wonen onder leeftijdsgenoten.

 Laat bewoners van seniorenwoningen meepraten 

 over het verder verbeteren van de woningen.

 Werk met een doorschuifregeling binnen complexen,  

 zodat senioren in de eigen buurt van hoog naar laag  

 (begane grond) gelijkvloers kunnen gaan wonen.

We gaan binnenkort met Portaal aan tafel zitten om  

het advies te bespreken. 

Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar 

info@bvhestia.nl. Wilt u het advies bekijken, 

ga dan naar onze website www.bvhestia.nl. 

Deel senioren- 
woningen verliest 
label 55plus

WAT VINDT DE WERKGROEP EEN  
GESCHIKTE SENIORENWONING? 

Veiligheid

De werkgroep heeft het thema veiligheid 

hoog op het verlanglijstje staan. Bijvoorbeeld 

de veiligheid van de woning (goede sloten, 

duidelijke vluchtroute, geen valgevaar, een 

intercom met beeldscherm) en de veiligheid 

van de woonomgeving, zoals verlichting, een 

afsluitbaar achterpad en veilige voetpaden.  

De werkgroepleden hechten ook belang aan 

een herkenbare wijkopzichter of wijkagent.

Toegankelijkheid

Senioren willen een driekamerwoning met 

een berging en een balkon of tuintje. De 

woning moet goed toegankelijk zijn, met 

brede deuren, geen drempels, een lift (maar 

ook trappen, want traplopen is goed voor 

de gezondheid!), elektrische deuropeners en 

ruimte voor scootmobiels. Een seniorenwoning 

kan ook een grondgebonden woning (dus niet 

in een appartementengebouw) zijn.

Saamhorigheid

De werkgroep vindt dat seniorencomplexen 

belangrijk zijn voor het gevoel  van 

saamhorigheid. Bewoners blijven gezond en 

actief als zij samen activiteiten organiseren. 

Dit voorkomt ook eenzaamheid. De nabijheid 

van voorzieningen als een buurtwinkel, 

ontmoetingsruimte, centrale keuken en 

gezondheidscentrum is eveneens belangrijk.  
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Geen wettelijke basis
Voor het opleggen van een extra huurverhoging 

aan mensen met een hoger inkomen, heeft de 

woningcorporatie gegevens nodig over het inkomen.  

De Belastingdienst verstrekt deze gegevens. Tot  april 

2016 was er echter géén wettelijke basis voor het 

verstrekken van deze inkomensgegevens.  

Schadeclaim 
Kreeg u in 2013, 2014 of 2015 een extra huurverhoging? 

Dan kunt u geld terugvragen bij de Belastingdienst. 

U kreeg deze zogenaamde ‘ gluurverhoging’  als de 

huurverhoging van uw sociale huurwoning:

- in 2013 hoger was dan 4% en/of

- in 2014 hoger was dan 4% en/of

- in 2015 hoger was dan 2,5%

Dit percentage staat vermeld op het huurverhogings-

voorstel dat u elk jaar voor 1 mei in de bus krijgt.  

U kunt deze gegevens ook opvragen bij Portaal. 

Modelbrief 
Op de website van de Woonbond kunt u een model- 

brief downloaden waarmee u een schadevergoeding  

kunt eisen bij de Belastingdienst. De Woonbond heeft  

ook een excelbestand gemaakt waarmee u de schade 

kunt berekenen.

 

www.woonbond.nl

https://www.woonbond.nl/publicatie/modelbrief-

schade-extra-huurverhoging

Schadeclaim 
huurverhoging 

HUURVERHOGING

Huurders die in de periode 2013 tot april 2016 een extra 

huurverhoging hebben ontvangen, kunnen een schadeclaim 

indienen bij de Belastingdienst. Het betreft huurders met een 

inkomen bóven een bepaalde norm.
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Van het gas af
Eén van de belangrijke opgaven voor Portaal is om de 

woningen CO2-neutraal te maken. Dat kan betekenen 

dat de woning van het gas afgaat. Er moet een 

andere energiebron worden gevonden die geen CO2 

produceert. Denk daarbij aan zon, wind, biomassa of 

restwarmte uit de industrie. In Amersfoort wil Portaal 

dit stapsgewijs doen, om uiteindelijk in 2050 honderd 

procent CO2-neutraal te zijn. 

Eigen energie of energie uit de wijk
Eén van de mogelijkheden om van het gas af te 

raken is dat de woning zélf energie gaat produceren. 

Dat kan bijvoorbeeld door het installeren van een 

warmtepomp en zonnepanelen. Voeg daaraan toe: 

het goed isoleren van de woning, en je hebt een 

energie-neutrale woning. Een andere mogelijkheid 

is dat je een hele wijk aansluit op een alternatieve 

energiebron middels bijvoorbeeld een warmtenet. 

De kranten staan er vol van. Nederland moet van het gas af. 

Want in 2050 moet ons land ‘CO2-neutraal’ zijn. De grootste 

vermindering van CO2-uitstoot moet komen van de industrie. 

Maar ook bij de woningcorporaties ligt een grote opgave.  

Wat betekent dat voor Portaal? En wat merkt de huurder  

daarvan? U leest erover in dit artikel.

Elke woning CO2-neutraal

Wat betekent dat voor Portaal, voor de woning en voor de huurder?
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Verminderen energieverbruik  

Een andere grote opgave voor Portaal is het goed 

isoleren van de woningen, waardoor het energie-

verbruik omlaag gaat. Portaal was daar al mee bezig, 

maar dit moet nu versneld uitgevoerd worden. 

Een voorbeeld is het proefproject Jouw Thuis in 

het Soesterkwartier, waarbij huurders van een 

eengezinswoning een individueel aanbod krijgen voor 

onder meer isolatie en zonnepanelen. Alle complexen 

van Portaal tezamen moeten in 2021 een gemiddeld 

energielabel B hebben, zo is de doelstelling.

Wie gaat dat betalen?
Al deze maatregelen gaan Portaal de komende 30 jaar 

veel geld kosten, en de grote vraag is wie dit gaat 

betalen. Portaal zal gebruik maken van het eigen 

vermogen en kan extra leningen aangaan, maar 

Portaal moet ook haar inkomsten verhogen, zo heeft 

het bestuur aangegeven. Dit kan betekenen dat in 

de toekomst de huren gaan stijgen. Daar tegenover 

staat dat het energieverbruik zal dalen en daarmee 

ook  energierekening. Het bestuur van Portaal streeft 

ernaar dat de totale woonlasten voor de huurder 

(huur en energie) gelijk blijven ten opzichte van de 

huidige woonlasten. Maar een garantie kan Portaal 

niet geven.

Wat kan de huurder verwachten?
De meeste huurders krijgen op termijn een 

woning die met een andere bron dan met aardgas 

wordt verwarmd. Tegelijkertijd wordt de woning 

comfortabeler door de isolatie en mogelijk andere 

verbeteringen. Of de woonlasten gelijk blijven 

of dalen zal nog enige tijd onduidelijk blijven. 

Hestia maakt zich hier, samen met de andere 

huurdersorganisaties van Portaal, hard voor. 

Hoe nu verder in Amersfoort?
Portaal gaat haar eigen woningen versneld voorzien 

van isolatie en zonnepanelen. Tegelijk maken 

gemeente, woningcorporaties en andere partijen  

per wijk een ‘ warmteplan’ waarin staat hoe de 

wijk kan overgaan op alternatieve energiebronnen. 

Schothorst-Zuid is aangewezen door de gemeente 

Amersfoort als proefproject voor een aardgasloze wijk. 

Overigens wil de gemeente al in 2030 CO2-neutraal  

zijn, maar dit vindt Portaal niet realistisch, aangezien 

de plannen zowel voor Portaal als de huurders 

financieel haalbaar moeten zijn. 

Huurdersbelangen
Hestia zal de ontwikkelingen op de voet volgen. 

Voorop staat dat de woonlasten van de huurder 

gelijk moeten blijven of dalen. Maar er zijn nog 

veel zaken onduidelijk. Innovaties ten aanzien van 

energieopwekking zijn noodzakelijk, maar komen 

die wel snel genoeg en zijn ze goedkoop genoeg? 

Wat doen de energieprijzen in de toekomst, gaan 

ze inderdaad dalen? En Portaal wil snel aan de 

slag, maar zijn er over een paar jaar geen betere 

en goedkopere oplossingen? Ook mag de financiële 

positie van Portaal niet in gevaar komen, vindt Hestia. 

Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, en  

u zult nog vaak over dit onderwerp horen.  

Hebt u vragen of suggesties? 

Zet ze op de mail naar info@bvhestia.nl 

Kijk voor Schothorst-Zuid ook op  

www.amersfoort.nl/project/amersfoort-aardgasvrij
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Wat is CO2-neutraal?
CO2 komt van nature in de lucht voor. Maar 

door de verbranding van fossiele brandstoffen 

als gas, olie en kolen komt er extra CO2 in 

de lucht. Dit zorgt voor opwarming van de 

aarde en voor klimaatverandering. Om dit 

tegen te gaan moet Nederland de extra 

CO2-uitstoot naar nul brengen. Dat kan door 

(1) minder energie te verbruiken, (2) andere 

energiebronnen te gebruiken (zoals zon en 

wind) en (3) de CO2-uitstoot te ‘compenseren’ 

door bijvoorbeeld de aanplant van bomen die 

CO2 opnemen. De term CO2-neutraal betekent 

dus dat er géén extra CO2 in de lucht komt, 

bóvenop de CO2 die er van nature is.

Wat is een warmtepomp? 
Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, 

bodem of het grondwater en gebruikt die 

temperatuur voor de centrale verwarming 

en warm water. De warmtepomp gebruikt 

hiervoor stroom: het stroomverbruik zal dus 

wat toenemen. Daar staat tegenover dat de 

woning geen gas meer gebruikt. De CV-ketel 

kan de deur uit. Door een warmtepomp gaat 

de CO2-uitstoot flink omlaag, ook al is de 

stroom nog niet 100 procent duurzaam. 

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet is een netwerk van leidingen 

onder de grond, waardoor warm water 

stroomt. Dat warme water is afkomstig 

van een warmtebron in de buurt en wordt 

gebruikt om huizen te verwarmen. In huis 

volstaan de gewone radiatoren (of vloer- 

of wandverwarming). Het water van een 

warmtenet wordt in de toekomst verwarmd 

uit duurzame bronnen als restwarmte van 

bijvoorbeeld de industrie, biomassa uit 

bijvoorbeeld houtsnippers en warmte uit 

oppervlakte- of afvalwater.

Het voordeel van een warmtenet is dat  

Portaal geen dure installaties hoeft aan te 

schaffen. Ook zijn er weinig aanpassingen  

in huis nodig. De huurder krijgt een comfor-

tabele en constante temperatuur in huis.  

Een mogelijk nadeel is dat je geen keuze  

hebt voor een warmteleverancier, maar dat 

gaat in de toekomst wellicht veranderen. 

Ook is de verwachting dat warmte van een 

warmtenet goed betaalbaar wordt, terwijl 

aardgas duurder wordt. 

Zonnepanelen – hoe staat het er mee? 
Aan het einde van dit jaar start Portaal met het 

aanbieden van zonnepanelen aan individuele huurders 

met een eengezinswoning. Portaal gaat hierbij wijk  

voor wijk aan de slag. Huurders ontvangen met de  

post een aanbod van de zonnepanelenleverancier.  

Deze beoordeelt of uw woning geschikt is voor de 

plaatsing van zonnepanelen en rekent voor u uit  

welke besparing u kunt verwachten.  



Lid worden 
  Lidmaatschap van Hestia is gratis. Door lid te worden 

 steunt u het werk van Hestia. Uw steunbetuiging 

 maakt de stem van Hestia krachtiger. Daar hebben 

 alle huurders baat bij. 

 U wordt lid door het invullen en opsturen van een   

 inschrijfformulier. Dit is te vinden via www.bvhestia.nl

 en kan zonder postzegel gestuurd worden. Telefonisch  

 opvragen van een formulier kan ook, op maandag of   

 donderdag van 9 – 12 uur via 033 4701049

Lid zijn heeft voordelen
  Leden kunnen bij Hestia terecht voor bemiddeling 

 van klachten als zij er met Portaal niet uitkomen. 

 Leden hebben invloed op de inzet van Hestia en 

 kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van Hestia 

 en cursussen van de Woonbond. 

Actief in de buurt
  Bent u actief in, met en voor uw buurt? Hestia onder-

 steunt bewonersgroepen. Kijk op www.bvhestia.nl 

 voor informatie. 
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Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in 

Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige 

huurdersorganisatie. Hestia werkt nauw samen met VHOS in Soest.
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Word ook lid!Hoe meer leden, hoe sterker we staan!  Alle huurders van Portaal hebben voordeel  bij een sterke bewonersvereniging 

Contact en meer informatie  

  Elke maandag en donderdag heeft Hestia 

 spreekuur van 9–12 uur. Een afspraak is niet 

 nodig maar wel prettig. Bellen kan dan ook.

 Schrijven of een e-mail kan altijd. 

   Op onze website is veel informatie te vinden:

 www.bvhestia.nl

Blijf op de hoogte!
Hestia wil graag huurders en leden actuele 

informatie geven over ontwikkelingen, cursussen 

en nieuws. We willen ook graag uw mening 

kunnen vragen over actuele onderwerpen.  

Dit doen we per e-mail. Stuur een mailtje met  

uw naam en adres naar info@bvhestia.nl.  

Uw adres wordt alleen door ons gebruikt.   


