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   November/december 2022 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- De wintertijd 

- Stijgende energieprijzen: hoe zit het met de verhoging stookkosten? 

-     Gladheidsbestrijding/strooien 

 

Beste mensen,  
 
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we alvast kunnen wennen aan de winter met zijn vorst, de  
gladheid en dat er steeds minder wordt gestrooid.  
Dat geeft voor veel ouderen onder u vaak problemen om naar buiten te gaan. Maar ook met de  
scootmobiel kan het u verrassen. U kunt van de stoep afglijden of niet op tijd stil staan, maar moet u  
ook rekening houden met de auto’s, die ook hun remweg nodig hebben om op tijd te stoppen. Dat  
brengt zo de tijd van het jaar met zich mee. Het is winter dus sneeuw, gladde wegen en stoepen. U zult  
het niet fijn vinden die kou en zeker als je ouder wordt, maar weet u wat u altijd tegen de kinderen en  
kleinkinderen vertelde:  
 
VROEGER HADDEN WE WINTERS  
 
En hoe de energierekening ook bij u binnenkomt. Het valt mee of tegen. Zorg dat uw lichamelijke  
energie goed op peil blijft. Zeker in de komende wintermaanden. Neem voldoende vitaminen,  
bijvoorbeeld fruit en kleedt u goed warm aan.  
Ik wens u al het goede toe.  
 
Willem van der Hoek  

 

Stijgende energietarieven: hoe zit het met de verhoging voorschot stookkosten? 

Sommige huurders betalen hun stookkosten via de servicekosten. Dit zijn huurders met collectieve 
verwarming/blokverwarming. Half december ontvangen zij een brief met daarin het nieuwe voorschotbedrag voor 
energie. 

Huurders die te maken krijgen met een verhoging van € 50,- of meer, benaderen we persoonlijk. We gaan in gesprek 

over de stijgende energietarieven en wat huurders kunnen doen om het persoonlijke energieverbruik te verlagen (en 
daarmee kosten te besparen). 

Misschien kom je in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag? 
Meer informatie over de energietoeslag staat op www.stroomopwaarts.nl/energietoeslag. Als je in aanmerking komt, 

zorg er dan voor dat de aanvraag voor 1 januari 2023 ingediend is.   
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Tegemoetkoming vanuit de overheid 

Gelukkig werkt de overheid ook aan een tegemoetkoming in de energiekosten voor mensen met een blokverwarming. 
De inhoud is nu nog niet bekend. De overheid hoopt hier voor het einde van dit jaar duidelijkheid over te geven. Voor 

de berekening van het nieuwe voorschotbedrag, houden wij nu de tarieven uit het prijsplafond aan. Zodra er meer 
duidelijkheid is vanuit de overheid, beoordelen wij het voorschotbedrag opnieuw. Bij een wijziging ontvangen deze 

huurders opnieuw een bericht. 

Bron: Waterwegwonen.nl 

Gladheidbestrijding / strooien 
 
Blijf voorzichtig 

Niet alle wegen worden gestrooid en ook op gestrooide routes kan het nog glad zijn. Dat laatste bijvoorbeeld omdat 

het zout tijd nodig heeft om ijs of sneeuw te laten smelten. Ook is op sommige plekken zoals bijvoorbeeld in scherpe 

bochten geen sneeuwschuiver te gebruiken en kan de weg daar gladder zijn. Pas uw snelheid in het verkeer daarom 
altijd aan en wees voorzichtig! 

Wat kunt u zelf doen? 

Voorkom dat u uitglijdt. Houd de stoep rondom uw huis vrij van sneeuw en ijs. Een paar tips: 

• schuif of veeg de sneeuw weg naar een plek waar niemand er last van heeft; 

• strooi zout op plekken waar veel mensen lopen of rijden (strooizout is bijvoorbeeld verkrijgbaar in de 
bouwmarkt of bij de benzinepomp); 

• strooi zand op plekken waar niet veel mensen lopen of rijden; 

• strooi niet te dicht bij bomen en struiken; 

• denk ook aan het stoepje van uw buurman of -vrouw die slecht ter been is. 

Gaat u de weg op bij winterse omstandigheden? Check het nieuws, de weerwebsites en -apps en de sociale media 

van de gemeente. En gaat u op weg; let dan extra op en doe voorzichtig in het verkeer. Zijn extreme 
omstandigheden, zoals zware ijzel of sneeuwval? Ga de weg dan niet op. 

Bron: Vlaardingen.nl 

Wij wensen u, ook namens het bestuur, veel leesplezier, fijne , liefdevolle Kerstdagen en een gelukkig 

en gezond 2023 toe.    

 

 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van januari/februari 2023.  Valt u buiten iets op of 

heeft u iets te melden over de toegankelijkheid? Meld het ons!                                                                                                                                                    
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer 

 

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                         
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