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(Van onze correspondente)
IJSSELSTEI N - "Dank; zij
de woningbouw zitten hier de
bejaarden in de kou", staat te
lezen op een groot bord in het
plantsoen nabij een flat met
bejaardenwoningen in de Jacob Marislaan in plan Groenvliet.
Me\7Irouw Kompier op nummer 38
kan daar veel olVer vertellen. Even
'a1iS vela van haar elrf buren wooht
zij sitids 21Jz j aar in een van de
vrij kleine bej a8lrdenflats op de
beneci:enNerciliepill.,g. ,,De eerste wint er, hebben we bijna constant in
de }l;1ou gezeten," zegt ze. Er gingen
erg veel tei1efoontjes naar de wo.ningibouwverenliging, die de huisjes
in behear heeH, roaM" ondanks h et .
feit d'3lt'€!I" regellIl1atig een manteu!kwam., om de zaak te hlaren, was
en bleef de .verwarming slecht.
, Ret vorig jaar e'chter ging het
ineens veel beter en konden de
meeste bejaarden het lekker
warm stoken. Maar het gevolg
was, dat de bewoners in juni van
dit jaar een briefje van de woningbouwveren1ging ontvingen dat ex
veel en vee! teveel gas ver.brnikt

was, dat elkebewoner nu een ,
schuld had van f 700 ell _ de
hurren daar'om met ingang van 1
j uJ; l'erhoogd werden met

f 52,25,

In plaats van de f 40 V"" het
eerste begin, een jaar later verhoogd tot f 52,25, mpest iedere
bewoner nu f 100 per maand gaan
be\alen plUs f 15 voor achterstalligoe schuld, dit alles aIleen voor
gasve.rw.a.rming en koken. De nOTmale huurpir ijs zit daar niet bij
in.
Deze drastische verhQging lokte
veel protesten uit en fel verzet . In
· een vergadering v'a n bewoners m.et
waningbouwvereniging bleek da.t
de maeder-kachel voor de blokver· warming veel te veel verbruikt
· had. Maar een andere bey.roner, de
heer K· Becker 'zegt daarQiVer:
"V'a n die hele installatie deug't
geen flcuit. W. Ar.endsen, directeur
v,am de woningbouwvereniging
heeft zelf toege.geven dat de bIokverwarming niet voldeed. Hij
dan oak uit de handel genom en,
zodat we .nooiti aan nieuwe onderdelen konden komen."
Hij hee:fit trouwehs nog andere
klachten oak en weet prec1es hoe
het . komt. dat de stoo~ten zo
hoog zi.jn.: "In de galen!' naar de
bove-nvel'dieping staan doorlopend

radiatoren

twee flinke
branden, terwijl

.

loeihard te
de buitendeur

oog ,en nacht operrstaa,t." Dat het

daar warm is heett vo}gens Becker goon enkele zin, want mensen
d!ie .boven wpnen, maaten , tach
weer d'OOIf de bui,t enlucht
am bij
•
, hu.."1 woningen te komen.
•
Mevrouw Kompier heefrt oak de
no_d!ige lclachten: ,,De woningbouwveren1ging beuekende die schuld
aan alie, bewaners, ook aau diegenen die er nog maar pas woonden.

Dat lijkt toch hwgens op! Tijdens

de vergadering hee:f.t men ons beloofd de zaak uit te zoeken, dat is
nu maande-n geleden, maar we
hebben nog Diets gehoord." Daarom heeft h et echtpaar Kompier
met ing-ang van deze maand de
autollfa..tische betaling van de huur
stopgezet en Diet meer betaald.
"Er moet eerst maar eens wat
gebewren," zegt mewouw Kornpier.
/
WeI1i.~wa.ar
heeft de waningbouwvereniging op verzoek van de
pewoners metertjes geplaatst op
eIke radi3ltor, lliod'3it iedereen al·
leen rou betalen wat echt verbruikt werd , maar zegt m evrouw
Kompier: ,,8ommige raddatoren laten door en ver.blruiken gasl terwij.y ze met aan staan. Dat kan
tach met?" En zij vervolgt: "En
wat heeft de woningbouwvereniging nu gedaan? Die heeft de moederketel afgeklI1.epen, zodat de VeTwarming weI warm wordt maar
'- Dooit meer,. echt heet kan worden.
AIls straks de winter goed doorzet I

zitten we mooi . in de kou." En I
daar past m evrouw Kompier voor.
Zij wil dat er wat gebeurt voor
het zover is. Zij verrel,t dat zij en,
haar man al erg veel telefoo11ltjes ·
besteed hebben aan aNe mogelijke
, instanties, aMemaal ronder resultaat. ,,De woningbouwvereruging
heef·t de laasste rtijd veel te veel te
vertellen in IJssellStein," zegt ze,
"dM, is heV' ,,Maar wij willen
warmte v-Oor ons geld, of is f 117
per maand allee'll veor gas niet
meer dan voldoende?"
Het lij ~t er V'oLgens haar veel oj}
dat de hudzen m et gebouwd zijn
als bejaardenhuizen, maar als zoo
merhuizen: K. Becker vindt het
trouW€TI\S weI erg Iaat, als de woningbouwvefiendging er pas na 2112
jaar achter komt, dat de stookins-tallatie nie.t deugt. "Vrijdag zijn
ze bij me wezen apmeten," zegt
hij, ,,bet w;;ts 22 graden, maar dat
is toch geen wonder bij zu1k abo
normaal zacht weer!"
W. Arends'en bevestigde desge·
Vlraagd, dat half okto ber, in sa-

men werking met een i:nstallatiebu·
reau, de stooklijn afgesteld is op i
een gemidJdelde gewenste kamer- !
temperatuur van 22 graden. Volgens hem was er inderdaact veel te
veel gestookt en was het voorschot op .het gasverbruik vee! te ,
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DIT BORD geeft luckt aan de protesten van de bejaarden van
Groenvliet tegen de verh(j)ging van de stookkosten.
,

Iaag gestel'd. "Ilk vind het met
verstandl1g dat Zie nu reager en. met
borden in de tuln. We zijn aan het

oodsrbande1en en dOoowdag komt
het in het atgeme-en be&tuur," aIM
dus Arenelsen.

