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Voorwoord 
U ziet het goed… Dit is de eerste nieuwsbrief van de Huurderskoepel Laurentius. 
Hiermee willen wij u op de hoogte gaan houden van onze activiteiten. Wat wordt er 
door Laurentius van ons gevraagd? Waarover vragen zij ons om advies? En heel 
belangrijk: welk advies geven wij? Met wie gaan wij in overleg om zaken goed voor u 
te regelen? Ook willen we voor huurders belangrijke informatie aan u geven.  
Wij hopen dat we een goed beeld kunnen schetsen van waar wij mee bezig zijn. Mocht 
u ideeën hebben, geef deze dan door. Wij zijn er blij mee!  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u dit keer overigens ook de Huurwijzer van de 
Woonbond.   
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Energietoeslag 
Er zijn nog steeds mensen die geen 
gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om energietoeslag aan te 
vragen. Bent u één van hen? Doe dat dan 
uiterlijk 15 november 2022 alsnog. Dit 
geldt zowel voor inwoners van de 
gemeente Breda, als voor Alphen-Chaam.  
 
Wanneer komt u in aanmerking? 
 
Max. inkomen va. 21 jaar - pensioenleeftijd 
 

Alleenstaanden 
Breda € 1257,--; Alphen-Chaam € 1256,08  
 
Samenwonenden/gehuwden 
Breda € 1795,--; Alphen-Chaam € 1794,40 
 
Max. inkomen va. pensioenleeftijd 
 

Alleenstaanden 
Breda € 1514,--; Alphen-Chaam € 1397,27 
 
Samenwonenden/gehuwden 
Breda € 2074,--; Alphen-Chaam € 1892,81 
 
Belangrijk 
Alle bedragen zijn netto per maand, zonder 
vakantietoeslag. Huur- en zorgtoeslag en 
kinderbijslag tellen niet mee voor het 
inkomen. 
 
U kunt het aanvraagformulier bij beide 
gemeenten downloaden van hun website, 
of het afhalen op het stadskantoor/ 
gemeentehuis.  
Heeft u problemen met het invullen, dan 
kunt u in Breda een beroep doen op Zorg 
voor elkaar, telefoon: 076 5251515. 
 
Tot slot… Als u al een aanvraag heeft 
gedaan en/of al € 800,-- hebt ontvangen, 
dan is het niet nodig voor de extra € 500,-- 
die de regering heeft toegezegd opnieuw 
een aanvraag in te dienen. U krijgt dit 
bedrag zodra de gemeente het binnen 
heeft automatisch op uw rekening gestort. 
 

Gewijzigde datum ALV  
Eerder hebben wij gemeld dat onze 
volgende ALV zou plaatsvinden op 
zaterdag 8 oktober a.s. Dit hebben wij 
moeten veranderen in dinsdag 18 
oktober. Meer hierover leest u in de 
uitnodiging.  

Meldpunt Crisiszorg 
Hebt u in uw complex of buurt een 
bewoner die naar uw mening voor 
overlast zorgt of die vreemd gedrag 
vertoont? Bel dan niet de politie. Dat is 
heel beangstigend voor verwarde 
personen.  
Bel met het Meldpunt Crisiszorg: 
0800 5099. Hier zijn 24 uur per dag 
mensen aanwezig die meestal met 
een gesprek uw zorgen al weg kunnen 
nemen, of de verwarde persoon weer 
rustig kunnen krijgen. 

Tips energiebesparing 
Wij hebben voor u een energiecoach 
geraadpleegd over wat u zonder 
kosten kunt doen om uw energielasten 
omlaag te krijgen. U kunt bijvoorbeeld: 
 opladers uit het stopcontact halen; 

 verwarming uitzetten in ruimtes waar 
u (bijna) niet komt; 

 verwarming 1 à 2 graden lager 
zetten in overige ruimtes; 

 verwarming gordijnvrij houden; 

 verwarming niet hoger zetten als u 
aan het luchten bent; 

 deuren sluiten. 
 

De volgende zaken kosten niet veel: 
 LED- lampen voor de verlichting; 
 radiatorfolie achter de verwarming; 

 tochtstrips, zeker wanneer u geen 
drempels hebt.  


