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Huurders De Huismeesters huren zonnepanelen
Woningcorporatie De Huismeesters plaatst vanaf donderdag 19 februari de eerste
zonnepanelen op huurwoningen in de Tuinwijk. Huurders in deze wijk hebben in december
een aanbod ontvangen om voor een passend bedrag per maand zonnepanelen te huren,
met de insteek dat zij dit bedrag minimaal kunnen besparen op de energierekening.
Verschillende bewoners zijn enthousiast op dit aanbod ingegaan, zodat nu gestart kan
worden met de eerste plaatsingen.
Woonlasten
De Huismeesters vindt het belangrijk dat ze in deze economische moeilijkere tijd blijft
investeren in het bouwen, verbeteren en verduurzamen van woningen in de Stad. Prioriteit
hierbij is verlaging van de woonlasten voor bewoners door het toepassen van energiezuinige
maatregelen.
Dit zonnepanelenproject loont niet alleen op langere termijn, maar is ook voordelig voor
zittende huurders om te besparen op de woonlasten. Gemiddeld betalen bewoners ongeveer
twintig tot dertig euro per maand voor de huur van de zonnepanelen. De besparing die met
de zonnepanelen gerealiseerd kan worden, is naar verwachting minimaal gelijk aan dit
bedrag. Eerste berekeningen geven zelfs aan dat bewoners er op vooruit gaan in de
portemonnee.
Proef
Er is in de Tuinwijk gestart met deze proef omdat hier enerzijds al een bewonerscollectief
(Tuinwijk in het Zonnetje) succesvol actief is, maar ook vanwege de verschillende
woningtypen die te vergelijken zijn met een groot deel van het woningbezit van De
Huismeesters. Er zijn in de Tuinwijk niet alleen eengezinswoningen aanwezig, maar ook
ogenschijnlijk moeilijkere woningtypen voor zonnepanelen zoals boven-, beneden- en
portiekwoningen. Uit de proef blijkt echter dat het vaak goed mogelijk is om ook op deze
woningtypen zonnepanelen te plaatsen.
Uitbreiding project
De Huismeesters zal daarom vanaf dit jaar ook haar huurders buiten de Tuinwijk de
mogelijkheid bieden om zonnepanelen te huren. Bij interesse wordt gekeken of het fysiek
inderdaad mogelijk is en of de gewenste minimale besparing kan worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Krajenbrink, Manager Wonen, via
telefoonnummer 050 – 365 71 71.

