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                                Nieuwsbrief 2022-2   BelangenVereniging de Kolonel 

 

 

 

 
 
 
 
 

Geachte Leden, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal zaken. 
Op donderdag 13 oktober 2022. heeft een overleg plaatsgevonden met de regiocoördinator van Vesteda, daarin zijn  
een aantal zaken besproken, die we hieronder zullen benoemen. 
 
Screens: 
Naar aanleiding van een verzoek vanuit de bewoners is de vraag aan Vesteda gesteld of er nog een extra ronde komt voor het 
plaatsen van screens. De manager van Vesteda geeft aan dat dit ten allen tijde aangevraagd kan worden en dat er dan een 
berekening van kosten wordt gemaakt. Deze kosten kunnen afwijken van wat er eerder is aangeboden door gewijzigde prijzen 
en over hoeveel adressen de kosten van de hoogwerker gedeeld moeten worden. 
Het bestuur van de BVK stelt dan ook voor dat geïnteresseerden dit bij de secretaris kenbaar maken zodat we de adressen 
kunnen clusteren en door kunnen geven aan de manager van Vesteda. 
Mocht u dan ook interesse hebben dan vragen wij u dit voor 15 december 2022 kenbaar te maken. 
 
Wisselende symbolen in de lift: 
Enige tijd geleden waren in beide liften wisselend de twee onderstaande symbolen zichtbaar. 
De firma Schindler verklaart dit als volgt: 
  

 
 
Er bleek een storing te zijn in de back-end, waardoor de units de resultaten van de dagelijkse test niet door konden geven aan 
het call-center van Elseco. De unit probeert als het ware te bellen met het call center en als dat niet volgens de 
voorgeprogrammeerde procedure verloopt, dan geeft de unit dit aan door de wisselende symbolen. De storing is bij Elseco 
zichtbaar en snel opgelost, maar de units testen pas na 24 uur weer. Na deze test is het wisselen van de symbolen dan ook 
automatisch gestopt. De alarmlijn naar het onderhoudsbedrijf was en is gewoon werkzaam gebleven. 
 
Boekeruilkast entree 
Het bestuur van de BVK heeft met de manager van Vesteda de mogelijkheid van het plaatsen van een boekenruilrek in de 
entree besproken. Gezien de opmerkingen bij andere complexen t.a.v. brandveiligheid en obstakels in de gangen wordt dit sterk 
ontraden. Het voorstel van Vesteda is om een dergelijk rek eventueel in de scootmobiel ruimte te plaatsen. 
Het bestuur is dan ook voornemens dit op de agenda voor de volgende ALV 2023 te plaatsen om te toetsen of hier behoefte aan 
is. 
 
 

Contactgegevens:   

 
secretarisdekolonel@gmail.com 
 
KvK no: 74315412 
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Nieuwjaars bijeenkomst: 
Op zaterdag 7 januari 2023 willen we graag een ieder de mogelijkheid geven een ieder de hand te schudden en de beste wensen 
over brengen. U bent hiervoor welkom op deze dag, in de entree van De Kolonel, van 16:00 uur tot 18:00 uur om onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Later informeren we u nog verder over deze bijeenkomst, ook de mensen die slecht ter been zijn zullen we ook verwelkomen en 
indien noodzakelijk willen we ten alle tijden helpen bij de meenemen van uw stoel. 
 
Technisch Coördinator Vesteda. 
De heer Bastiaan van Zeist heeft een nieuwe uitdaging buiten Vesteda gevonden. 
Er wordt naarstig gezocht naar een opvolger, momenteel neemt de vestigingsmanager een aantal van deze taken over. 
 
Beleid Vesteda richting gasloos 
Vesteda is bezig te kijken hoe men dit vorm wil gaan geven. Complex De Kolonel is echter nog dusdanig nieuw dat deze op 
korte termijn niet van het gas af zal gaan. Dat vindt Vestreda ook niet duurzaam, gezien de investering in de huidige installaties. 
 
De manager van Vesteda geeft aan dat er regelmatig vragen bij Vesteda komen over koken met inductie in plaats van met gas. 
Onderzocht is dat de besparing niet groot is, ongeveer 5 euro per jaar. Zie hiervoor de berekening op de website van “Milieu 
Centraal”. 
 
Huurders in vrije sector beter beschermd. 
Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
de wet die huurverhogingen maximeert. Nu is de inflatie nog leidend; in de nieuwe situatie wordt ook de gemiddelde 
loonstijging een bepalende factor. Concreet betekent dit dat in tijden van hoge inflatie, zoals nu, de maximale huurstijging 
wordt gebaseerd op de loonontwikkeling. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen 
extreme prijsstijgingen. 
 
De huren in de vrije sector mogen nu nog jaarlijks met inflatie plus 1% stijgen. De inflatie is in 2022 sterk opgelopen en de 
verwachting is dat de inflatie hoog blijft. Een beperking van de jaarlijkse huurstijging tot inflatie plus 1% voor 
huurverhogingen zorgt daarmee in 2023 niet voor bescherming van de huurder zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval 
was. De gemiddelde inflatie de afgelopen jaren was 2,3%. Vanaf november 2021 is de inflatie sterk gaan stijgen. Daarom grijpt 
het kabinet nu in om te voorkomen dat huurders te maken krijgen met een te hoge huurstijging in 2023 door de systematiek 
loonontwikkeling plus 1% in te voeren naast de bestaande systematiek. De wet geldt voor woningen in de vrije sector met een 
huurprijs vanaf €763 per maand, dat zijn circa 648.000 woningen. 
De maximale huurstijging die in de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten wordt 
geregeld geldt per kalenderjaar, van 1 januari tot 1 januari. Tot 1 januari 2023 is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector 
maximaal 3,3% (2,3% inflatie plus 1%). Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe systematiek gelden, loonontwikkeling plus 1%. De 
loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december 
tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd. 
 
De Parklaan: 
Op 31 oktober 2022 heeft Gert Meurs overleg gehad met de firma Van Gelder en Gemeente Ede over de ontsluiting van de 
Bergansiuslaan.  
Inmiddels is de firma Van Gelder gestart met de aanleg van het riool in de Parklaan en andere werkzaamheden.  
In het nieuwe jaar gaan zij dan verder met de daadwerkelijke aanleg van de verharding op de nieuwe weggedeelten. Zij 
verwachten begin volgend jaar de Nieuwe Kazernelaan tussen de Eikenlaan en de Kazernelaan-Verbindelaarsweg voor langere 
tijd te moeten afsluiten voor doorgaand verkeer. Om de bewoners van de wijk Prins Maurits Kazerne toch twee toegangen en 
uitgangen te geven zullen zij dan de Bergansiuslaan ter hoogte van De Kolonel openstellen voor verkeer. 
 
Vanaf 3e week januari 2023 is het de bedoeling om de afsluiting van de Bergansiuslaan  te verwijderen.  
In het Verkeersbesluit afsluiting Bergansiuslaan gepubliceerd in de Staatscourant op 14-06-2020 is onder meer opgenomen dat 
voor het bouwverkeer voor de ontwikkeling van Maurits Noord omwille van de realisatie van de Parklaan de Bergansiuslaan - 
tijdelijk - kan worden opengesteld. 
Bouwverkeer voor de aanleg van de Parklaan gaat - direct- via het nieuwe aan te leggen tracé van de Parklaan dus niet via de 
Bergansiuslaan, hiervoor wordt bewegwijzering geplaatst door Van Gelder. Ook bouwverkeer van bouwbedrijf Van Wijnen 
gaat niet via de Bergansiuslaan, hierover is al gecommuniceerd met Van Wijnen. 
 
Voor de verkeersveiligheid van het fietsverkeer en voor de spelende kinderen in het Bospark, werkt de gemeente Ede 
maatregelen uit.     
De afspraken en verkeersmaatregelen worden door Van Gelder in samenspraak met de gemeente Ede uitgewerkt. 
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De maatregelen worden via het contactpersoon van de BVK in samenspraak  bewoners van De Kolonel beoordeeld en zo nodig 
aangepast.  
Ca. 4 weken na de openstelling van de Bergansiuslaan zal er worden geëvalueerd en zo nodig maatregelen worden bijgesteld. 
 
Verder wordt de aanleg van de Parklaan in fases uitgevoerd, zodat de Parklaan indien mogelijk ook in fases kan worden 
gebruikt voor het verkeer inclusief fietsers. 
 
Vragen over de Parklaan kunt u stellen via het secretariaat of rechtstreeks aan G.Meurs via gerritmeurs@gmail.com  
 
Energie besparende maatregelen: 
Het bestuur van de BVK heeft Vesteda laten weten het voornemen te hebben om energie besparende tips met onze bewoners 
via de nieuwsbrief te gaan delen. In dit kader hebben wij aan Vesteda de vraag voorgelegd of ook zij nog suggesties hadden. 
Vanuit Vesteda zijn er inmiddels tips, een video en andere informatie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid en 
energiemaatschappijen welke op de website van Vesteda staan.  
Zie hiervoor: https://www.vesteda.com/nl/consument/service-en-contact/energie-besparen  
Huurders hebben deze informatie reeds ontvangen per e-mail en als zij niet over e-mail beschikken, hebben zij dit per post 
ontvangen .   
 
Wasmachine, vaatwasser, verwarming: met alle elektrische apparaten in een modern huishouden kan de energierekening snel 
flink oplopen. En dan hebben we het nog niet eens over warm water en verlichting! Door te besparen op energie help je niet 
alleen het milieu een handje, maar ook je eigen kosten zullen een stuk omlaag gaan.  
 
De onderstaande tips geven je misschien een duwtje in de goede richting: 

 Let bij de aanschaf van nieuwe apparaten altijd op het energielabel. Een droger, wasmachine, e.d met het label A+++ is 
misschien duurder in de aanschaf, maar zal je uiteindelijk een hoop energiekosten besparen. 

 Zet apparaten die niet gebruikt worden helemaal uit in plaats van op de stand-by stand. Zorg ervoor dat er niet onnodig 
lampjes branden en zet ook eventuele klokjes uit. Dit kost allemaal onnodige energie. 

 Zet de vaatwasser en wasmachine alleen aan als ze vol zitten. Daar staat tegenover dat een te volle wasmachine ook 
weer niet goed is en minder schone was zal opleveren. Houd daarom als vuistregel aan dat er minimaal een hand tussen 
de was en de bovenkant van de trommel past. Heb je geen schone borden meer? Schaf dan wat extra servies aan. 

 Zet zoveel mogelijk apparaten uit wanneer je op vakantie gaat. Dit geldt ook voor de koelkast en de vriezer. Maak 
etenswaren op voordat je weggaat en laat de vriezer ontdooien zodat deze geen energie verbruikt terwijl je weg bent. 

 Doe de gordijnen dicht als het buiten koud is.. 
 Laad apparaten niet langer op dan nodig en haal de oplader altijd uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt. 
 Vervang oude apparaten in plaats van deze te repareren. Het lijkt misschien een duurdere optie, maar nieuwe apparaten 

zijn veel zuiniger en zullen je dus een hoop energiekosten besparen. 
 Koop geen apparaten die te groot zijn voor het huishouden. Een halfvolle koelkast, wasmachine, vaatwasser of Cv-

ketel die veel te groot is voor het huis, leidt tot pure energieverspilling. 
 Was op een lagere temperatuur (30 i.p.v. 40 en 40 i.p.v. 60) en zet ook de afwasmachine op een zo laag mogelijke 

temperatuur. Het tegenovergestelde geldt voor de koelkast en de vriezer. Zet deze niet lager dan nodig, want dat kost 
het apparaat veel energie. 

 Een droger gebruikt ontzettend veel energie. Door kleding zoveel mogelijk aan de lucht te laten drogen zal je dus een 
hoop energie besparen in huis. 

 Laat de koelkast en vriezer nooit openstaan en plaats eventueel een nieuwe rubberen rand als ze niet voldoende sluiten. 
Door een kier in de deur gaat er kou naar buiten en warmte naar binnen, waardoor er extra energie nodig is. 

 Laat eten afkoelen voordat je het in de vriezer of koelkast zet. Warm eten warmt de lucht in de hele koelkast of vriezer 
op en zodoende verbruikt het apparaat meer energie om de lucht weer af te laten koelen. 

 Gebruik tijdens het koken nooit meer water dan nodig. Kook groentes, pasta en rijst in een minimale hoeveelheid water 
en kook het water eerst in de waterkoker. 

 Houd deksels zo veel mogelijk op de pan om warmte te bewaren. 
 Zet de oven na gebruik open om zo het huis te verwarmen, wel volledig openen anders gaat de warmte langs de 

knoppen welke mogelijk van kunststof zijn. 
 Vervang of reinig het filter van de afzuigkap zodra deze vies is. Het filter zal een stuk harder moeten werken – en dus 

meer energie verbruiken – wanneer er vuil op zit. 
 Zet de verwarming zoveel mogelijk uit, met name in ruimtes die niet gebruikt worden, wanneer er niemand thuis is en 

‘s nachts. 
 Zet de verwarming een graadje lager. Met 1 graden minder kan je al 7% energie besparen. Leg eventueel dekens op de 

bank, trek een warmere trui aan en draag sloffen in huis. 
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 Stof op lampen en de verwarming kan de verspreiding van licht en warmte blokkeren. Stof lampen en de verwarming 
daarom regelmatig af. 

 Laat het licht nooit onnodig aan. Maak zoveel mogelijk gebruik van daglicht en gebruik spaarlampen in plaats van 
gloei- of ledlampen. 

 Laat de warme kraan niet onnodig lopen en was af met een teiltje en sopje in plaats van onder een lopende kraan. 
 Kies voor de waterkoker in plaats van een kokend waterkraan. 
 Controleer kranen en leidingen op lekken. Water dat hiermee wordt verspild kan flink oplopen en voor onnodige kosten 

zorgen. 
 Douche korter. Douchen is nog altijd energiezuiniger dan baden, maar hoe korter je doucht, hoe minder water je 

verspilt en hoe minder dit je uiteindelijk zal kosten. 
 Gebruik wat minder de lift, dit zijn grootverbruikers van elektriciteit. 

 
 
Energie besparen thuis hoeft dus helemaal geen moeite te kosten, en vergeet vooral niet dat alle beetjes helpen! Door bewuster 
om te gaan met energie zal niet alleen je eigen portemonnee, maar ook het milieu je dankbaar zijn. 
 
 


