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Veiligheid 
Voor en tijdens de zomervakantie hebben buurtbewoners met medewerking van de bewonerscommissie, in het 
complex Trijn Hullemanlaan/Geertruida van Lierstraat/Ernst Cahnsingel/Karl Grögersingel/Willy la Croixstraat een 
Whatsapp-groep Buurtbeveiliging opgezet. Prettig was te ervaren dat zowel Eigen Haard als de Gemeente alle hulp 
wilden bieden. Bent u nog geen deelnemer maar wilt u dat wel worden bel dan naar het secretariaat. 
Het voornemen is om ook initiatieven te nemen voor het complex Jarasingel/Anielewiczsingel/Romerostraat/M. 
Ghandilaan/Letelierstraat. Mocht u als bewoner daarin een actieve rol willen spelen bel dan met het secretariaat. 
Uiteindelijk is het in uw eigen belang en voor de veiligheid in de buurt.  
Over veiligheid gesproken: bijgaand vindt u een brief van de gemeente Amsterdam over vertoning van de film “38 
Témoins” (38 getuigen) op woensdag 11 oktober a.s. in het Huis van de Wijk De Aker. Denkt u er wel aan zich aan te 
melden? In de brief nadere bijzonderheden. 

 
Zonnepanelen 
De bewoners die zonnepanelen huren van Eigen Haard zijn – voor zover de bewonerscommissie dat hoort – erg 
enthousiast. De opbrengst van de panelen overstijgt de huurkosten behoorlijk en bovendien wordt nog extra bespaard 
op het bedrag dat aan de energieleverancier moet worden betaald. Als u nog geen deelnemer bent dan kan dat 
alsnog. Neem contact op met Eigen Haard.  
 

Huisjehuisje-app   
Op zoek naar een andere huurwoning? 26 woningcorporaties bieden vanaf 25 september jl. de mogelijkheid dat 
swipend te doen. De app 'Huisjehuisje' moet het woningruilen in beweging brengen.  
'Scheefwonen' vormt al jaren een weerbarstig probleem op de woningmarkt. Mensen wonen te groot of te klein, maar 
een passende andere huurwoning is moeilijk te vinden. Wachtlijsten zijn lang en het ruilaanbod is niet goed bekend. 
Van alle mensen die van de ene sociale huurwoning verhuizen naar een andere, doet maar vijf procent dat via 
woningruil. Dat is te weinig, vinden de woningcorporaties.  

Bij Huisjehuisje vul je, naast persoonsgegevens, informatie in over wat je aanbiedt. Anoniem, 
alleen de gegevens van de woning worden getoond, met foto's. Al swipend komt het ruilaanbod 
aan je voorbij. Als een woning je bevalt, kun je in contact treden met de aanbieder en als de 
belangstelling wederzijds is, kan een ruil ontstaan. Aangeboden informatie wordt nagetrokken door 

de corporaties. Ook bij woningruil blijven de inkomensgrenzen van kracht. Is de nieuwe ruilwoning een sociale 
huurwoning (huur tot € 710,68)? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 35.739. 
De corporaties die de app aanbieden, komen uit Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Samen vertegenwoordigen ze 
330.000 huurwoningen. De app is toegankelijk voor huurders uit het hele land. Nederland telt 3,2 miljoen huurhuizen, 
waarvan 2,3 miljoen in de sociale sector. Eigen Haard doet ook mee. 
 

Verwarming 
De verwarming is in veel huizen alweer aangegaan. Tijd om eraan te denken de temperatuur te verlagen als u naar 
bed gaat of langere tijd niet thuis bent. Dat bespaart u veel energie. Zet de verwarming ’s nachts op 17 graden en laat 
geen ramen openstaan. Ventileren is wel belangrijk maar doe dat door een raam niet langer een kwartier open te 
laten en zorg ervoor dat de ventilatieroosters in de kamer, keuken en slaapkamers open zijn. Droog na het douchen 
de muren en de vloer want het verwarmen van natte ruimten kost veel energie, en dus geld. 
 

HBO Argus 
HBO Argus is de overkoepelende huurdersvereniging van alle bewonerscommissies van Eigen Haard. Op de website 
www.hbo-argus.nl vindt u veel interessante informatie.  
 

 

 


