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Ledennieuws: Jaargang 12 nr. 2

‘Huurders lopen jaarlijkse toeslag mis door onwetendheid’
Huurders in de Hoeksche Waard lopen jaarlijks honderden euro’s mis aan toeslagen. 
Dat signaleert woningcorporatie HW Wonen na vele gesprekken. Een campagne om de 
bekendheid van de toeslagen te vergroten moet uitkomst bieden. ,,Het is zonde als je 
misloopt waar je wel recht op hebt.’’

Afhankelijk van het inkomen komt een huurder wel of niet in aanmerking voor 
huurtoeslag. Deze toeslag kan oplopen tot maar liefst enkele honderden euro’s per 
maand.

Om aanspraak te maken op een huurtoeslag mag een huurder niet meer dan 22.400 
euro per jaar verdienen. Voor een huishouden met meerdere personen ligt die grens op 
maximaal 30.400 euro. Het tarief dat voor de woning moet worden betaald, mag niet 
meer zijn dan 710 euro, inclusief een maximaal bedrag aan eventuele servicekosten, en 
het eigen vermogen van de huurder moet ‘beperkt’ zijn.

Formulieren
Doodzonde, want elke euro huurtoeslag is er één

Barbara Teeuwen 

,,We merken vooral dat ouderen de toeslag niet kennen of niet overstappen tot het 
aanvragen ervan. Doodzonde, want elke euro huurtoeslag is er één’’, zegt woordvoerster 
Barbara Teeuwen van de Hoeksche Waardse Woningcorporatie.

Met name de onwetendheid over het bestaan en de werking van de huurtoeslag is een 
groot probleem, constateert HW Wonen. De formulieren zijn tamelijk ingewikkeld en 
staan vol met termen die ook de Belastingdienst gebruikt. ,,Dat maakt dat mensen niet 
goed weten hoe ze dat moeten invullen en dus doen ze het maar niet. Het is te lastig’’, zegt 
Teeuwen. ,,Als mensen met vragen zitten, adviseren wij altijd hulp te vragen. Dat kan bij 
ons, iemand uit de directe omgeving of een van de organisaties in de Hoeksche Waard die 
dit kosteloos doen.’’ U kan ook hulp krijgen bij de H-V Hoeksche Waard Oost.

Campagne
Daarnaast zet de woningcorporatie samen met de Rabobank en Werk en Inkomen 
Hoeksche Waard (WIHW) in op een bewustwordingscampagne. Daarvoor werd begin 
dit jaar een convenant ondertekend. Volgens Teeuwen moet dat er mede aan bijdragen 
dat huurders niet onnodig geld mislopen.

,,We willen dat zij in elk geval de mogelijkheden kennen en er ook gebruik van maken. 
Want het is heel zonde als je dat bedrag - dat kan oplopen tot meer dan honderd euro 
per maand - misloopt terwijl je daar wel recht op hebt.’’

Huurders zouden na het betalen van hun woonlasten vaak minder overhouden 
dan huiseigenaren met een vergelijkbaar inkomen. 
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De bedragen verschillen soms maar enkele tientjes per maand, maar het verschil 
kan oplopen tot een paar honderd euro, stelt de Woonbond dinsdag op basis van een 
onderzoek door voorlichtingsorganisatie Nibud.

Met het huidige beleid zou dit verschil volgens de belangenorganisatie voor huurders 
ook alleen maar groter worden. De Woonbond pleit voor een huurverlaging van 10 
procent.

Huurders die geen huurtoeslag ontvangen, staan er in bijna alle vergelijkingen slechter 
voor dan kopers. De grootste verschillen ontstaan bij ouderen.

Een alleenstaande ouder die geen recht op huurtoeslag heeft, houdt als huurder 242 
euro tot 221 euro per maand minder over dan een huiseigenaar. De hoogte van dit 
bedrag is afhankelijk van het inkomen. Bij een ouder stel met een laag middeninkomen 
kan het verschil oplopen tot 266 euro.

“De huren moeten omlaag zodat het gat tussen huurders en kopers niet groeit. Bij het 
huidige beleid, met huren die boven inflatie stijgen, zien we juist dat huurders nog 
verder afzakken”, zegt Ronald Paping, directeur bij de Woonbond.

Starters hebben volgens makelaarsvereniging NVM “voldoende kansen” op de 
woningmarkt, maar de krapte neemt snel toe. Op de huurmarkt zijn weinig alternatieven. 

Dat stelt de NVM woensdag voorafgaand aan een rondetafelgesprek over starters op de 
woningmarkt in de Tweede Kamer.

De woonlasten voor een huurwoning zijn volgens de makelaarsvereniging ruim 85 
procent hoger dan kooplasten. Ook zijn de inkomenseisen voor een huurwoning vaak 
hoog.

Salariseisen tot 4,5 keer de maandhuur zijn geen uitzondering. “De gedachte dat starters 
eerst kunnen huren om straks te kunnen kopen, is daarmee een illusie”, aldus de NVM.

Minder starterswoningen
Ook bij koopwoningen heeft de starter het niet makkelijk. Dat heeft er onder meer mee 
te maken dat er steeds minder koopwoningen in het starterssegment worden toegevoegd. 
Nieuwbouw richt zich vooral op het duurdere segment en corporaties kiezen minder 
vaak voor de verkoop van huurwoningen.

Ook beleggers die woningen opkopen, maken het lastiger voor de starter om een huis 
te vinden. Daarnaast zouden verschillende maatregelen de financieringsmogelijkheden 
beperken. 

Eigen geld
Starters moeten bijvoorbeeld meer eigen geld meenemen, terwijl doorstromers de 
overwaarde van hun huidige woning kunnen inzetten. Ook zou een studieschuld de 
leencapaciteit van starters kunnen beperken.

Volgens de NVM zijn er inmiddels gebieden in Nederland waar starters nauwelijks 
meer kunnen wonen. Hun inkomen ligt boven de grens voor sociale huur, ze kunnen 
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een koopwoning niet financieren en kunnen door het beperkte aanbod en de hoge 
maandlasten geen huis in de vrije sector huren.

Geen verbetering
In de nabije toekomst voorziet de NVM geen verbeteringen. Met name in stedelijke 
gebieden van de Randstand, in Eindhoven en in Groningen is sprake van een zeer 
overspannen woningmarkt. In krappe gebieden heeft een starter keuze uit gemiddeld 
2,6 woningen.

De enige oplossing die de NVM ziet, is zorgen dat er snel meer woningaanbod komt. 
Deels door meer koopwoningen voor starters, maar ook door meer te bouwen voor 
doorstromers, zodat bestaande starterswoningen vrijkomen. De NVM betwijfelt “of de 
huidige inzet daarvoor voldoende is”.

De beste manier om je huis niet interessant te maken voor inbrekers tijdens de vakantie, 
is zorgen dat je huis bewoond lijkt. Maar hoe doe je dat op een slimme manier? 

Met de zomervakantie voor de deur begint ook weer het hoogseizoen voor 
woninginbraken. Terwijl families onbezorgd in het buitenland genieten van zon en rust, 
slaan dieven hun slag.

Om inbrekers echt buiten de deur te houden, kun je je huis beveiligen en deuren en 
ramen voorzien van goede sloten die niet binnen een paar minuten open zijn. Maar een 
bewoond huis is nog altijd dé manier om inbrekers weg te houden. Zij zullen namelijk 
altijd kiezen voor het huis waar niemand thuis is. Wat zijn de beste manieren om je huis 
bewoond te laten lijken?

Smarthome
Een smarthome is een huis dat met je meedenkt, ook als je er niet bent. Denk 
daarbij aan producten als slimme camera’s, bewegingssensoren, videodeurbellen en 
beveiligingsverlichting. Dankzij smarthomeproducten kun je elektronica in je huis zo 
programmeren dat het lijkt of er ‘s avonds gewoon bewoners in huis zijn.

Vooral verlichting is dan belangrijk volgens Martijn Chel, hoofdredacteur van Smarthome 
Magazine. “Verlichting komt in alle soorten en maten; met een simpele tijdschakelaar 
die de lamp op gezette tijden aan- en uitzet, of met een slimme lichtschakelaar die is te 
bedienen met een app of met een bewegingssensor.”

Let wel op dat je niet maar één lamp aan laat gaan ‘s avonds. Een inbreker die twee 
avonden achter elkaar spot heeft direct door dat er niemand aanwezig is in een huis 
waar alleen de hele avond een leeslampje brandt.

Zorg dus dat er meerdere lampen aangaan en dat er afwisseling is: een lamp in de 
keuken en woonkamer aan het begin van de avond en later op de avond ook licht op de 
overloop.

Varieer in tijden dat de verlichting aangaat. Goede kwaliteit smartverlichting heeft vaak 
een optie ingebouwd waarmee je een tijdsbestek aangeeft waarbinnen de verlichting 
aangaat, bijvoorbeeld tussen 21.00 en 0.00 uur, waarna het apparaat zelf een marge 
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kiest om aan en uit te gaan. Soms springt de verlichting om 21.15 uur aan, soms om 
20.45 uur.

Slimme stekkers
Naast slimme verlichting zijn er ook slimme stekkers. Deze programmeer je om op 
een bepaald moment aan en uit te gaan, ongeacht welk apparaat eraan zit. Zo springt ’s 
avonds de televisie of radio aan, of je aangesloten verlichting.

Wil je niet iedere avond dezelfde televisiezender op hebben staan? Dan zijn er sinds dit 
jaar slimme televisies op de markt die dankzij een ingebouwd programma zoals Google 
assistent op afstand met een app bedienbaar zijn en waarmee je dus de zender en het 
volume kunt aanpassen.

Er zijn ook aanbieders van raamdecoratie met slimme toepassingen. Gordijnen, 
rolluiken of zonsverduistering is voorzien van een motortje. Via een app of met een 
timer kun je deze op bepaalde tijden openen en sluiten.

De standaard trucjes
Coen Staal van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken raadt bewoners aan zelf 
ook een paar maatregelen te treffen voor ze op vakantie gaan zodat het huis er bewoond 
uitziet.

“Iedere keer weer is de vraag: gordijnen open of gordijnen dicht? Wat is beter? Besef 
dat, wanneer je alle lamellen, luxaflex of gordijnen sluit, het huis wekenlang potdicht 
zit. Een inbreker die post, valt dat na twee dagen op”, zegt Staal.

“Vraag de buren om de gordijnen ‘s avonds te sluiten en ‘s morgens te openen. En als 
je dat vervelend vindt, laat gordijnen dan half open zodat het overdag ook lijkt alsof ze 
open zijn. Het beste is om de opening gericht te hebben op een muur, zodat je vanaf de 
straat niet de hele huiskamer door kijkt.”

Post van de deurmat
“Vraag buren of vrienden om de postbus te legen of post van de deurmat te halen. En 
vraag of ze de post niet in stapeltjes op de eettafel leggen, maar bijvoorbeeld in de 
slaapkamer. Als iemand door het raam die stapeltjes ziet, is het meteen duidelijk dat de 
buren de post doen”, adviseert Staal verder. 

“Heeft je voordeur glas in het onderste gedeelte? Dan kun je er zwart karton tegenaan 
plakken. Dit is bijna niet te zien en er is geen zicht op een eventuele stapel post die zich 
achter de deur opstapelt.”

De laatste tip van Staal is om afwas te laten staan. “We hebben de neiging netjes op te 
ruimen als we op vakantie gaan, maar laat een kopje met de krant op de salontafel staan 
of een bordje met een glas op het aanrecht. Als iemand naar binnen kijkt, lijkt het net of 
de bewoner ieder moment weer binnen kan wandelen.”
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Buren
Naast buurt-Whatsapp-groepen tegen inbraak, zijn er ook buurtgroepen waarin je elkaar 
helpt, zoals Nextdoor. Hierin worden verzoekjes gedaan voor het lenen van spullen tot 
advies over een oppas. Hier kun je met buren afspreken om op elkaars huis te letten 
tijdens de vakantie.

Help elkaar met planten water geven of het gras maaien. En je kunt de buren vragen of 
ze hun auto zo nu en dan op jouw oprit willen parkeren.

Huisoppas
Toch is de beste manier om een huis een bewoonde indruk te geven, het huis bewoond 
te laten zijn. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor; vraag familie of de kinderen van 
vrienden om op te passen. Zorg wel dat je goede afspraken maakt over thuis zijn, zodat 
iemand niet vrijblijvend af en toe een dag aanwezig is.

Heb je liever een betrouwbaar stel waarmee je afspraken kunt maken (planten water 
geven, de tuin bijhouden, geen feestjes en geen herrie), dan kun je een echte huisoppas 
inhuren.

Een bedrijf als huisoppas.nl regelt het hele proces, van screening van de huisoppas tot 
de aansprakelijkheidsverzekeringen van de huisoppas en eventuele problemen tijdens 
de vakantie.

Nieuw bestuurslid huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost

Even voorstellen.

Mijn naam is Hans Visser, 75 jaar oud, gepensioneerd 
technicus/schade expert, 
woonachtig in Puttershoek.  Ik ben veelzijdig 
geïnteresseerd in allerlei zaken, zo ook in het reilen en 
zeilen van de huurdersvereniging en de huurders die zij 
vertegenwoordigd.

Mijn tijd, kennis en kunnen wil ik ten volle inzetten voor de 
huurdersvereniging.

Vertrouwend op een goede en prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet. 

Hans Visser
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Van de Penningmeester.
Langs deze weg wil ik alle leden bedanken die hun contributie betaald hebben.

Aan de leden die nog geen machtiging hebben afgegeven en problemen hebben met 
het betalen van de contributie wil ik vragen om contact met mij op te nemen voor een 
machtiging in te vullen.

Het telefoonnummer is 0612835434 en persoonlijk zal ik langs komen na een 
afspraak om de machtiging in te vullen.

Ook wil ik vragen aan de leden die een machtiging op sturen dit te doen in een 
gesloten envelop. De post bezorger hoeft niet te weten wat u banknummer is.

Nog een verzoek aan de leden die de contributie voor 2018 nog niet betaald 
hebben dit als nog te doen.

Het is toch in deze tijd niet meer verantwoord om ’s-avonds nog langs de deur te 
gaan om geld op te halen!!!

Bericht uit de Dordtenaar 17-10-2018

Van der Linden vertelde dat gisteren bij de opening van het Warmtecentrum in de 
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Zijn woning uit de jaren 90 is toe aan een nieuwe 
verwarming, maar hij vraagt zich af of hij niet beter een tijdje kan wachten met deze 
groene techniek. Hij hikt aan tegen de kosten van een warmtepomp: ,,En over een paar 
jaar zijn er vermoedelijk meer modellen op de markt.’’

Van der Linden kreeg onmiddellijk repliek van voormalig CNV-voorzitter Doekle Terpstra, 
tegenwoordig voorzitter van installateursvereniging Uneto-VNI. Die begreep niets van 
het kostenargument: ,,Als mensen een keuken van 20.000 euro kopen, hoor je ze niet 
over de terugverdientijd. Bij een warmtepomp begin je direct met geld terugverdienen.’’

Hobbels
Maar volgens Van der Linden zijn er nog wel meer hindernissen te nemen: ,,Je moet eerst wel 
snappen waar het over gaat. Veel mensen hebben nog een enorme informatieachterstand.’’

Die achterstand bestaat zelfs bij installateurs, erkende Terpstra, ook al kunnen ze veel geld 
verdienen aan warmtepompen. Het door de provincie betaalde warmtecentrum moet daar 
verandering in brengen. Zowel jonge studenten als ervaren monteurs moeten er de fijne 
kneepjes van het systeem leren kennen. Het is pas het derde warmtecentrum in Nederland, 
maar de behoefte aan deze opleidingsmogelijkheid is enorm, vertelt provinciebestuurder 
Han Weber. ,,De techniek is er, maar het is lastig om die grootschalig beschikbaar te 
stellen.’’ Hij hoopt dat het Warmtecentrum, waar de techniek in de praktijk te zien is, 
jongeren verleidt zich daarin te verdiepen.

Komende jaren moeten miljoenen woningen afgekoppeld worden van het aardgas. Vanaf 
volgend jaar mogen nieuwbouwwoningen niet meer met cv-ketel opgeleverd worden.
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Stoom
Een warmtepomp is een van de alternatieven. De pomp wordt gevuld met een vloeistof 
die al bij een zeer lage temperatuur kookt, waarna de damp samengeperst wordt tot stoom. 
Op die manier kan met een fractie van de energie die een cv-ketel gebruikt, met hulp van 
oppervlaktewater van 14 graden, het water in de verwarming opgestookt worden tot 54 
graden. Dat is kouder dan het water van een cv-ketel, maar voldoende om een huis op 
kamertemperatuur te brengen.

Het systeem heeft ook wel nadelen, erkende Nico van Leeuwen, die voor Uneto-VNI 
de lesmethode voor het warmtecentrum ontwikkelde: ,,Je huis in tien minuten warm 
stoken is er niet meer bij, dat duurt vier uur.’’ Verder zijn de bestaande leidingen naar de 
radiatoren onbruikbaar. Bij gebruik van een warmtepomp zijn dikkere leidingen nodig.

Brandveilige huurwoning
Tips om brandveilig te wonen. 
Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huurhuis brandveiliger te maken, of als er toch 
brand uitbreekt de gevolgen ervan te beperken. 

Entree 
Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer? 
Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten? 
Zijn de trap, hal en uitgang vrij van obstakels 
Is de meterkast vrij van brandbare materialen? 
De hoofafsluiter gas goed bereikbaar? 
Is in de meterkast de zekeringen in orde? 
Zit in de meterkast een aardlekschakelaar?

Keuken
Is de gasslang naar het fornuis nog in goede staat? 
Is tussen kooktoestel en brandbare dingen voldoende afstand? 
Als u weg gaat is dan het kooktoestel en gasfornuis uit? 
Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig schoon?

Woonkamer
Haalt u bij onweer en langdurige afwezigheid de stekkers van  elektrische apparaten 
uit het stopcontact? 
De mobiele telefoon en e-bike accu’s alleen opladen als u aanwezig ben en wakker? 

Slaapkamer
Sluit u altijd de slaapkamerdeur en andere binnendeuren als u gaat slapen? 
Als u een elektrische deken gebruikt doet u dit volgens de gebruiksaanwijzing? 
Heeft u een rookvrije slaapkamer? 
Hangen er rookmelders in de buurt van de slaapkamer en in de gang?
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Algemeen 
Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand? 
Bewaart u aanstekers en lucifers buiten het bereik van kinderen? 

Huiver voor ‘energiearmoede’ door klimaatakkoord
Gemeenten moeten er binnen het klimaatakkoord voor zorgen dat wijken van het gas af 
gaan en dat er ruimte komt voor windmolens en zonnepanelen. De VNG vindt het ‘van 
groot belang dat de energietransitie niet leidt tot energiearmoede.’

Dinsdag werd in Den Haag het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ 
gepresenteerd. Onder leiding van Ed Nijpels hebben tientallen partijen, waaronder 
sociale partners en de milieubeweging, afspraken gemaakt over reductie van de CO2-
uitstoot met 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

Benieuwd naar doorrekening
Gesprekspartner de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet ‘goede 
vorderingen’ maar is ‘benieuwd naar de doorrekeningen van het klimaatakkoord’, zo 
stelt zij in een reactie. Deze zomer gaan rekenmeesters bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) aan het cijferen. Het PBL kijkt 
vooral of de uitstootdoelen worden gehaald. ‘Het CBP doet daarnaast een berekening 
van het koopkrachteffect voor inwoners,’ aldus de VNG. De vereniging doet daarbij 
alvast een schot voor de boeg: ‘De rekening van de energietransitie mag niet alleen op 
het bordje van de inwoners komen.’

Overigens benadrukte ook minister Wiebes van Economische Zaken gisteren dat dit 
niet het geval mag zijn. ‘Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan 
gaat het niet lukken,’ aldus Wiebes. ‘Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens’ 
zijn volgens hem speerpunten voor het kabinet.

Besluit per wijk
Gemeenten stellen, zo staat in het akkoord, uiterlijk in 2021 een ‘transitievisie warmte’ 
vast. ‘Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de 
alternatieve energie-infrastructuur. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, 
netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen 
nemen.’

Verder wordt naar decentrale overheden gekeken voor de verwezenlijking van 
windenergie op land. ‘Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan 
de landelijke opgave,’ zo staat in het akkoord. Hierover moeten Regionale Energie 
Strategieën (RES) worden opgesteld.

Vooralsnog ligt de bouw van verscheidene windmolenparken op land achter op schema. 
Door de vertraging voldoet de totale capaciteit in 2020 nog niet aan de afspraken uit het 
Energieakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten, 6000 megawatt.
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Regierol gemeenten
Gemeenten hebben volgens het akkoord richting bewoners een ‘regierol’ als het gaat om 
de energietransitie. ‘Veel burgers vinden het logisch om die regierol bij de gemeenten 
te leggen, maar stellen wel een aantal eisen aan de manier waarop de gemeente die 
regierol invult.’

Zo wordt burgerparticipatie als cruciaal gezien. De gemeente zou dat moeten 
ondersteunen ‘met duidelijke spelregels en op basis van een transparante rolverdeling’. 
Ambtenaren moeten ‘beter leren omgaan met actieve burgers en met maatschappelijke 
weerstand.’

Bron: Gemeente.nu 18juli 2018

Het Bestuur van de H-V Hoeksche Waard Oost
Wens U Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2019
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Penningmeester: Dhr. C.J. Bomgaars 
Stoop van Strijenstraat 34 3291 GL Strijen 

Tel: 06-12835434

Secretaris: P. van Prooijen-Brand
Boendersweg 28a  3295 LB ‘s-Gravendeel

2e Peningmeester: Dhr. J.A. Berkman  
W.N. Voorzitter

Griendstraat 16 3293 AA Mookhoek 
Tel: 078-6733629

Algemeen Adjunct: Mw. L. de Jong
Hekelstraat 17 3295 TD ‘s-Gravendeel

Tel: 078-6731998

Bestuurslid: Dhr. N. van Horssen
Arie van Drielstraat 11 3297 EC Puttershoek

Tel: 078-6761561

Bestuurslid: Dhr. J.L. Visser
Winterplein 60 3297 SB Puttershoek

Tel: 078 - 6451881

Bestuurslid: Mw. Ria Entrop
Kartuizerveld 15 3273 AJ Westmaas

Tel: 0186 - 602027

Bestuurslid en Contactpersoon: 
Dhr. A.B. Versteeg

Stienemonde 111 3291 HL Strijen
Tel: 078-6744793

Contactpersonen:
Dhr. C.H. Hummel 

Kalesland 5 3274 CH Heinenoord
Tel: 0186-602691

Mw. N. v.d. Hoven
Wouter v.d. Walestraat 70 3274 CS Heinenoord

Mw. A. Hommes 
Schouteneinde 16 3297 AT Puttershoek

Tel: 078-6763105

Dhr. J. Nouwen
Biezenvlechter 10 3297 GJ Puttershoek

Tel: 078-6764704

Mw. M.A. Kleinjan – Zilverschoon 
Polaris 12 3297 VG Puttershoek 

Tel: 078-6763570

Mw. Mary Pit 
Penningkruid 33 3297 WE Puttershoek

Tel: 078-6742833

Dhr. A.W. Kool
De Heul 95 3299 WC Maasdam

Tel: 078-6765340

Dhr: J. van Ommen
Binnensingel 66 3291 TC Strijen

Tel: 078-6747887

Dhr. A. Vollaard
Sportlaan 101  3291 TN  Strijen

Tel: 078-6743902

Mw. A.Verrijp – den Hartog

Plevierstraat 14  3291 XP  Strijen

Mw. M. van Es
Oranjestraat 5 3295 AR ‘s-Gravendeel

Tel: 078-6733481
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Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek
Gevestigd gemeente Binnenmaas

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Kastanjelaan 2

3297 BB Puttershoek Tel: 078-6762991

Huurdersvereniging Hoeksche Waard – Oost
Antwoordnummer 2208 3297 ZZ Strijen

e-mailadres:
huurdersvereniging@hoekschewaard.nl

Website: http://www.huurdersvereniging.
hoekschewaard.nl/

Secretariaat Huurdersvereniging 
Hoeksche Waard Oost

secreatariaathvho@gmail.com


