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Energie én geld besparen?
Meld u aan voor Uitonsdak!

Veel bewoners hebben interesse in duurzame energie. En
lagere woonlasten zijn ook altijd welkom. Thuisvester en
Woonkwartier hebben duurzaamheid én lage lasten hoog
op de agenda staan. Om zoveel mogelijk bewoners gebruik
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te kunnen laten maken van zonne-energie stelden ze hun
hoogbouwdaken beschikbaar aan zonnecoöperatie Uitonsdak. Zij gaan daar dit jaar zonnepanelen op leggen.
Een groot deel van de bewoners heeft een brief met
een aanbod van Uitonsdak gekregen. De eerste 1.500
aanmelders kunnen lid worden door eenmalig 15 euro
te betalen. Ruim 1.200 bewoners hebben dat inmiddels
gedaan. Ze besparen daarmee 15 jaar lang jaarlijks ongeveer 100 euro op de energierekening.
Er is nog een beperkt aantal panelen beschikbaar en vol is
vol! Bewoners die zich niet zelf kunnen aanmelden, kunnen
hulp vragen aan familie of vrienden of de klantenservice
van Thuisvester bellen. Meer informatie is te vinden op

www.uitonsdak.nl

Voorzitter Huurdersvereniging helpt ook ex-delinquenten
Albert Tack is een zeer betrokken inwoner, die al 26 jaar
actief is bij Huurdersvereniging gemeente Rucphen. Maar
dat is niet het enige wat hij doet. Hij is namelijk ook
directeur van Stichting Helpende Hand en helpt daarmee
ouderen en gehandicapten met klusjes in en rond de woning. Hij werkt daarbij met ex-delinquenten.
Eigenlijk kwam Albert een beetje toevallig bij de
huurdersvereniging, vertelt hij. “We wonen in een dorp
en het is fijn om elkaar te helpen. We hebben een goed
bestuur, dus het is echt leuk om te doen.” De werkzaamheden van de huurdersvereniging gemeente Rucphen verlopen goed, zegt Albert. “Huurders weten ons goed te
vinden. Daarnaast hebben we fijn contact met onze collega-huurdersverenigingen en Thuisvester. Met de corporatie zitten wij regelmatig rond de tafel. Wij worden veel
betrokken bij het beleid.”

Ouderen en gehandicapten helpen
“Met Stichting Helpende Hand helpen wij ouderen en gehandicapten met klusjes. We verrichten allerlei werkzaamheden, zoals verhuizen, leegruimen of tuinwerk”, vertelt
Albert trots.

v.l.n.r.: Ad Rommens, Albert Tack, Kira Tack, Dominique Heeren
Bijzonder daarbij is dat Stichting de Helpende Hand werkt
met veroordeelden, die bij de stichting hun taakstraf volbrengen. “We werken daarbij samen met andere instellingen.
Ik ben daar eigenlijk gewoon een beetje ingerold, iemand
kwam een keer vragen of we dat zouden willen doen.”

“Je haalt daar heel veel voldoening uit. Er zijn mensen
die ons jaren later nog dankbaar zijn voor de begeleiding.
Zo is er een mevrouw die regelmatig nog een bakje koffie
komt drinken. Dat is natuurlijk heel mooi”, besluit Albert.

Kira en Dominique zetten zich in voor de jongere huurders
Voor veel huurdersverenigingen is het lastig om aan nieuwe,
jonge bestuursleden te komen. Dat geldt niet voor
huurdersvereniging gemeente Rucphen, waar Kira Tack (22)
en Dominique Heeren (34) zich inzetten voor de jeugd.
“Ik werd gevraagd om bestuurslid te worden en merk
dat het echt heel interessant is”, vertelt Dominique uit
Sint-Willebrord, die nu twee jaar betrokken is bij de
huurdersvereniging. “Je krijgt heel veel informatie over
allerlei onderwerpen en je kunt mensen goed helpen. Je
weet zo veel beter hoe alles werkt.”

Ook Kira uit Rucphen werd benaderd om bestuurslid te
worden. Zij is sinds juli 2020 bestuurslid van de huurdersvereniging. “Ik weet zelf hoe moeilijk het is om een huurwoning te vinden. Ik ben zelf al jaren op zoek, maar woon
nog bij mijn ouders. Je komt er moeilijk tussen. Ik vind
het belangrijk om voor de huurders op te komen.”

Meer kansen voor starters
De dames willen zich inzetten voor meer huurwoningen
voor jongeren. “We willen starters meer kansen geven. Er
zijn vaak mensen die veel langer ingeschreven zijn dan zij,

waardoor ze echt zo weinig kansen hebben op een woning”,
zegt Kira. “Daarnaast is het belangrijk om de huurverhoging zo minimaal mogelijk te houden”, stelt Dominique.
Ook proberen de dames de huurdersvereniging te ‘verjongen’. “We hebben het logo vernieuwd. Het jaarverslag werd
altijd ingewikkeld opgeschreven, dat hebben we aangepakt.
Ook zijn we actiever geworden op social media. En nu zijn
we bezig om de website te vernieuwen. We merken dat
steeds meer mensen ons weten te vinden!”
www.hvgemeenterucphen.nl

