
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridderkerk, maart 2022. 
 
 
 

Nieuwsbrief. 
 
 
 

Geachte bewoner, 
 
 

Hierbij ontvangt u een bericht met het laatste nieuws vanuit de 
woningbouwvereniging. 

 
 Vacatures. 

Zoals u misschien heeft gelezen in een aantal advertenties in de Combinatie 
en op onze website is de vereniging op zoek naar een voorzitter en een 
bestuurslid voor het onderhoud voor het bestuur van de vereniging. Ook zijn 
we zoekende naar een voorzitter voor onze RVC. Op onze website kunt u 
terecht voor de vacatures.  
 
Nieuwbouwplan. 
Omdat de vereniging momenteel heeft te maken met bestuurderswisselingen 
is er besloten om het nieuwbouwplan tijdelijk on-hold te zetten. Zodra er weer 
een voltallig bestuur is gaat het nieuwe bestuur weer aan de slag met de 
nieuwbouwplannen. 
 
Energiedisplay. 
De gemeente Ridderkerk wil bewoners helpen hun energierekening te 
verlagen en geeft u daarom een energiedisplay cadeau. Er is bij de meeste 
woningen in het verleden een slimme meter geïnstalleerd. Hoewel de slimme 
meter heel nauwkeurig inzicht in uw energieverbruik kan geven, blijkt in de 
praktijk dat lang niet alle huishoudens gebruik maken van deze informatie. 
 
De energiedisplay haalt de slimme meter letterlijk uit de kast. Het is een klein 
beeldscherm, dat gekoppeld is aan uw slimme meter. Zet het beeldscherm in 
de woonkamer of op een gangkastje en u ziet direct of uw energieverbruik op 
dat moment hoger of lager is dan normaal.  
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Een gemiddeld huishouden bespaart hiermee gemiddeld 5% (2,2% op elektriciteit en 
6,9 % op gas). Bij een voorbeeld jaarverbruik van 1.500 m3 gas (€0,87 per m3) en 
2.500 kWh elektriciteit (€0,24 per kWh) komt dit neer op € 103,50 per jaar en een 
vermindering van uw CO2-uitstoot van ruim 220 kg per jaar.  
Interessant weetje: je hebt 10 bomen nodig om deze CO2 vast te leggen!   

 
 

 
 
 
Energie besparen met de energiedisplay levert dus geld op. Daarnaast is het heel 
eenvoudig om direct te zien waar u kunt besparen. Gaat u aan de slag?  
 
De display kan alleen worden geleverd als de door u gehuurde woning voorzien is 
van een slimme meter. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met Stedin 
met het verzoek deze alsnog te komen plaatsen. Dit is kosteloos. 
De display kan worden aangesloten op de slimme meter en worden ingesteld met 
bijvoorbeeld uw eigen energietarieven. De display werkt namelijk onafhankelijk van 
uw energieleverancier.  
U kunt daarna direct beginnen te ontdekken hoe uw rekening omlaag te krijgen door 
een einde te maken aan onbewuste verspilling.  
 
Over enkele weken zijn de energiedisplays beschikbaar en kunnen ze bij u als 
bewoner thuis worden geïnstalleerd. Over hoe u de display in huis krijgt ontvangt u 
binnenkort via onze woningbouwvereniging meer informatie.  

 
Bewonerscommissie. 
De bewonerscommissie is enkele maanden geleden uitgebreid. De 
bewonerscommissie bestaat nu uit 6 bewoners. Alle leden van de commissie zijn 
huurders uit het zogenaamde complex 3. De voorkeur van de bewonerscommissie 
zou zijn dat er namens elk complex minimaal 1 huurder zitting heeft in de 
bewonerscommissie. Daarom zijn zij op zoek naar een huurder uit de Beiersestraat 
(complex 2) en het woonerf (complex 1) die zijn of haar stukje straat wil 
vertegenwoordigen in de bewonerscommissie. U kunt zich aanmelden via 
bewonerscommissie@samenwerkingslikkerveer.nl.  
U kunt zich ook melden bij het kantoor van de woningbouwvereniging, de 
medewerkers kunnen u dan doorverwijzen naar de juiste persoon. 
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Bewonersvereniging. 
Onderstaande tekst is aangeleverd door de bewonersvereniging. 
Nu de corona wat op zijn retour lijkt te zijn, zijn wij ook achter de schermen weer 
bezig om na te denken voor het komende jaar. We mochten Jannie van Wingerden 
welkom heten en we zijn blij met deze versterking. Doormiddel van onderstaande 
foto's willen wij ons voorstellen. Zo weet u wie bijdrage leveren binnen de 
bewonersvereniging en wie voor de bewoners het aanspreekpunt zijn. U kunt bij ons 
terecht voor het doorgeven van een jubileum,  
ziekte, eenzaamheid, trouw en rouw. Zodat we vanuit de bewonersvereniging samen 
met de bewoners ook mee kunnen leven in vreugde of verdriet. Dit vraagt ook wat 
van u. We moeten het met elkaar doen, dus vergeet niet om u heen te kijken en er zo 
te zijn met en voor elkaar. Meld het ons, want wij weten ook niet alles!!  
Natuurlijk zijn wij ook bezig geweest om iets te organiseren en we willen u alvast 
verklappen dat we voor Koningsdag iets leuks op de planning hebben. Allereerst 
heeft de woningbouwvereniging een prachtig plan bedacht om elk huis te voorzien 
van een vlag, stok en houder. De houders worden opgehangen voor alle bewoners. 
Op Koningsdag gaan we gezamenlijk onze vlag uithangen om onze straten om te 
toveren tot een feestelijk gebeuren.  
Ook op Koningsdag zelf organiseren we een kleedjesmarkt voor ieder zijn eigen 
deur. Voor de tweede verdieping van de Beiersestraat zou het leuk zijn als deze 
bewoners ook hun kleedje beneden neerleggen om zo ook het contact met de 
andere bewoners te bevorderen. Tegen die tijd ontvangt u van ons meer informatie, 
maar houdt u deze dag alvast vrij. 
We helpen graag mee aan een fijne woonomgeving in ons mooie stukje Slikkerveer.  
Wij gaan ervoor, u ook?? 
 

 
 
1. Janny van wingerden, Juliana van Stolbergstraat 29             
2. Sonja Kroon, Beiersestraat 28   
3. Suze v.d. Sluijs, Willemstraat 99 
4. Wilma Beerens, Willemstraat 7 
5. Zwani v Antwerpen, Willemstraat 149 
6. Nelleke de Vries, Willemstraat 49  
                                                                              
 
namens het bestuur,  
 
met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Linda van der Sluis en Kim Huizer 
administratie 


