Meldpunt Energiealarm loopt
storm
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Op het onlangs geopende Meldpunt Energiealarm
hebben in korte tijd al ruim 500 huurders uit het hele
land een melding gedaan. Maar liefst 76 % geeft aan
in een slecht geïsoleerde woning te wonen. Bijna 40
% heeft zelfs nog enkel glas in de kozijnen. Driekwart
van de melders geeft aan last te hebben van kou en
tocht.

Door het stijgende gastarief komen steeds meer huurders in
slecht geïsoleerde woningen ook financieel in de knel.
Ongeveer de helft van de melders heeft al een of meerdere
malen aan de verhuurder gevraagd de woning te verbeteren,
zonder resultaat. Om de rekening betaalbaar te houden kunnen

zij nu vaak niet veel meer doen dan een warme trui
aantrekken.

Vooral lage inkomens in de problemen
In de uitzending van EenVandaag
(externe link)
gisteren liet Woonbonddirecteur Paulus Jansen weten
geschrokken te zijn van de uitslagen uit het meldpunt tot nu toe.
Vooral voor huurders met lage inkomens zijn de hoge
energierekeningen een groot probleem. “We hebben
bijvoorbeeld een reactie gekregen van een vrouw die 87 euro
energielasten per maand heeft. Als je een huishouden hebt
met twee modale inkomens, dan lach je daar om, maar op het
moment dat je een inkomen hebt van 850 euro, dan kan ik je
verzekeren dat je niet veel meer overhoudt…”

Ziek van schimmel, vocht en tocht
Op het Meldpunt Energiealarm zijn veel reacties van huurders
met vergelijkbare situaties binnengekomen. Maar ook van
huurders met hoge rekeningen van rond de 200 euro per
maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven.
Zo geeft een huurder op het meldpunt aan: “Na jarenlang
klagen bij mijn woningcorporatie vanwege schimmel op mijn
plafond, wilden ze het oplossen door gewoon latex eroverheen
te smeren en later een nieuw plafond te zetten zonder het oude
te verwijderen. Ik ben letterlijk ziek geworden van alle
schimmel, vocht en tocht. Bij kou en wind kun je hier een
aansteker voor het glas bij de voeg zetten en de tocht blaast de
vlam uit.”

Slecht geïsoleerde huurwoning? Doe een melding!
De Woonbond verzamelt meldingen om de problemen van
huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen duidelijk te maken
bij de politiek. Daarnaast spoort de Woonbond verhuurders aan
meer haast maken met het opknappen van woningen. En pleit
er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in
een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel
gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas.

Woont u ook in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u
tegen torenhoge stookkosten aan? Ligt u met een trui aan in
bed om de stookkosten te drukken? Doe ook een melding op
het Meldpunt Energiealarm.

