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Belangrijk nieuws voor bewoners die zowel het milieu als hun portemonnee een warm hart 
toedragen! 
De bewonerscommissie heeft opnieuw aan Eigen Haard gevraagd of het mogelijk is zonnepanelen aan 
te brengen in onze complexen. En Eigen Haard heeft daarop nu positief gereageerd en heeft de MAP 
als project aangewezen in het kader van de actie HuurDeZon,  
Eigen Haard schrijft hierover: Op de daken van duizend huurwoningen in de regio Amsterdam plaatsen 
wij samen met de Zonnefabriek de komende jaren zonnepanelen. HuurDeZon is het grootste zonne-
energieproject in Nederland voor huurwoningen. Bewoners profiteren van de zonne-energie doordat 
hun woonlasten omlaag gaan. 
‘Met HuurDeZon dringen we de CO2-uitstoot én de woonlasten van onze huurders terug’, zegt Wybrand 
Pieksma, adviseur Duurzaamheid bij Eigen Haard. ‘Huurders betalen voor het gebruik van de 
zonnepanelen een maandelijkse bijdrage via ons. Die is in verhouding circa 10% lager dan de huidige 
stroomkosten. Onze huurders besparen dus direct. De bijdrage die huurders betalen stijgt naar 
verwachting ook minder snel dan de stroomprijzen. Het financieel voordeel voor de huurder neemt 
daardoor elk jaar toe.’ 
 
In overleg met Eigen Haard wordt een informatieavond over dit project georganiseerd en wel op  
 
woensdag 2 april a.s. om 19.30 uur in Het Huis van de Wijk De Aker, Noorderakerweg 2. 
 
U krijgt uitleg over zonnepanelen en u hoort hoe een en ander in zijn werk gaat als u besluit aan het 
project mee te doen. Het bezoeken van de informatieavond verplicht u tot niets. Pas later zal er 
mogelijkheid zijn om in te schrijven. U moet immers eerst weten wat de (financiële) consequenties zijn.  
In verband met de inrichting van de zaal willen wel graag weten op hoeveel bezoekers gerekend kan 
worden en daarom vragen wij u zoveel mogelijk op het bijgaande formulier aan te geven of u de avond 
zult bezoeken. Maar u bent natuurlijk ook zonder opgave van harte welkom! 
 
Schouw 
In april a.s. vindt de jaarlijkse schouw van onze complexen plaats. Dan zal de bewonerscommissie 
samen met medewerkers van Eigen Haard de buitenkant van de woningen en directe omgeving 
bekijken en inventariseren welk onderhoud in de toekomst noodzakelijk zal zijn (in 2014 wordt er 
geschilderd, behalve de hoogbouw Trijn Hullemanlaan). Indien u punten heeft die u onder de aandacht 
wilt brengen dan kunt u die op het bijgaande formulier opgeven. U moet dan wel het formulier goed 
invullen want anonieme opgaven worden niet in behandeling genomen. Hebt u klachten over uw eigen 
woning dan dient u die rechtstreeks bij Eigen Haard te melden: 020-6801801. 
 
Nieuw lid of leden 
Mevrouw C. Habits, al sinds 1991 lid van de bewonerscommissie heeft aangegeven dat zij, gezien haar 
leeftijd, aan het einde van dit jaar haar lidmaatschap wil beëindigen. Dat wordt uiteraard erg betreurd, 
maar er is begrip voor haar beslissing. Wie wil haar plaats innemen? De bewonerscommissie legt u 
graag uit wat het lidmaatschap inhoudt en wat er van u wordt verwacht (en dat valt erg mee). Meld u 
alstublieft aan want het is belangrijk dat er een goede huurdersvertegenwoordiging blijft. 
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Dit formulier invullen en s.v.p. vóór 26 maart a.s. sturen aan het secretariaat van de  
Bewonerscommissie MAP, p/a Ernst Cahnsingel 13, 1069 PX Amsterdam  
of in de brievenbus doen bij: 
 
 J.W.M. van den Akker, Karl Grögersingel 37 
 Mw. C.M. Vieira-Mul, Karl Grögersingel 39 
 Mw. C.W. Habits, Trijn Hullemanlaan 24       
 Mw. A.M. Johannesma-van Leeuwen, Ernst Cahnsingel 13 
 Mw. W.H. Lautenbach-Boersma, Jarasingel 18 
  
==================================================================      
 
SCHOUW 2014 
 
Ik vraag tijdens de schouw met Eigen Haard aandacht voor het onderhoud van:  
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Opmerkingen: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
Ik zal de informatieavond over zonnepanelen wel/niet bijwonen (graag doorstrepen wat niet van 
toepassing is)  
 
Ik meld me hierbij wel/niet aan voor de bewonerscommissie (s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing 
is). 
 
 
Ingeleverd door: 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________________________________ 
 

 

Het heeft geen zin het formulier in te leveren als de gegevens niet volledig zijn ingevuld.  

 


