
Vraag op tijd hulp
Aan het gesprek neemt ook wethouder 
Christian Wilbach deel. In zijn werkpakket 
zitten armoedebeleid en financiën.  
Beiden zijn het erover eens dat de 
drempel voor inwoners om hulp te  
vragen hoog is. Nicole: 

 ‘Je vraagt niet zomaar  
 hulp. In Landgraaf bestaat  
 nog dat echte dorpsgevoel.  
 Problemen houd je voor  
 je en laat je niet merken.’ 

Wethouder Wilbach: ‘Je komt niet meteen 
in de schuldhulpverlening terecht, 
wanneer je bijvoorbeeld hulp vraagt bij 
Welsun. Welsun is de welzijnsorganisatie 
van Landgraaf waar je met allerlei 
problemen terecht kunt. Er zijn regelingen 
waar je misschien gebruik van kunt maken. 
Je kunt hulp krijgen bij het budgetteren 
en met invullen van formulieren voor 
die regelingen. Juist zaken om uit die 
schuldhulpverlening te blijven. Het is  
echt verstandig om wél hulp te vragen  
en vooral niet te lang te wachten.’  

De energieprijzen zijn voor velen nog steeds 
een bron van zorg. Niet alleen dat, alles is duurder 
geworden. Nicole Logister werkt bij ISD BOL 
en hoort dagelijks aan de balie de verhalen van 
inwoners met geldzorgen. ISD BOL, de inter-
gemeentelijke sociale dienst, verstrekt uitkeringen 
en geeft zorg en begeleiding aan inwoners 
van de gemeenten Landgraaf en Brunssum.
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Energietoeslag 
Mensen met geldzorgen sluiten zich af. 
Het is moeilijk hen te bereiken. Nicole 
verbaast zich erover dat er nog steeds 
mensen zijn die de energietoeslag van 
€ 1300,- voor de minima van de 
rijksoverheid niet kennen. ‘Sommige 
mensen staat het water echt tot aan de 
lippen. Dat raakt mij. Ze zijn blij met deze 
toeslag en zetten het bedrag ook echt 
opzij. De meesten horen van de  
energietoeslag via mond tot mondreclame.’  
Die energietoeslag wordt in 2023 opnieuw 
uitgekeerd. Het is nog niet bekend 
wanneer deze toeslag aangevraagd kan 
worden. Houd de website van ISD BOL 
(isdbol.nl) hiervoor in de gaten. 

ISD BOL helpt u 
in het Burgerhoes
Heeft u vragen of hulp nodig, dan helpt 
ISD BOL u graag. Dat kan tijdens een 
gesprek in het Burgerhoes in een aparte 
spreekkamer. Neem voor het plannen van 
een afspraak eerst contact op met ISD BOL 
via 045-525 37 47 of info@isdbol.nl. Komt 
u liever niet langs? Dan kan ISD BOL u ook 
telefonisch helpen. Op de website van ISD 

BOL (isdbol.nl) staan alle regelingen voor 
mensen met een laag inkomen. Nicole: 
‘Veel inwoners vragen via de website 
extra geld aan. De uitbetaling gaat dan 
sneller. Je logt in met je DigiD en bekijkt 
voor welke regelingen je in aanmerking 
komt. Maar bellen voor een afspraak kan 
natuurlijk altijd als dat te moeilijk is.’

Praat erover!
Wethouder Wilbach benadrukt nog  
eens hoe belangrijk het is om over 
problemen te praten. ‘We kunnen elkaar 
helpen wanneer we weten wat er aan  
de hand is. Misschien is de oplossing  
niet eens zo moeilijk.’  

 
 In november is bij Welsun (Sunplein 19)  
 de ‘Warme Huiskamer’ gestart.  
 De Warme Huiskamer is een plek waar  
 onze inwoners hun zorgen kunnen  
 delen of een praatje kunnen maken  
 met elkaar. U kunt iedere woensdag  
 van 11.00 tot 13.00 uur binnenlopen  
 voor een kop soep, thee of koffie. 
 Iedereen is welkom.

Waar kunt u terecht voor hulp?

welsun.nl
Welzijnswerk. Een vraag of probleem, waar 
u zonder hulp van buitenaf niet uitkomt? 
Doe dan een beroep op Welsun. Ook voor 
financiële problemen.

isdbol.nl
Voor de mogelijkheden op het gebied  
van inkomens- en minimaregelingen.

voedselbanklimburg-zuid.nl
De voedselbank ondersteunt mensen 
die te weinig inkomen hebben om  
in hun levensonderhoud te voorzien met 
een wekelijks voedselpakket.

leergeldparkstad.nl
De stichting Leergeld biedt financiële 
ondersteuning om kinderen te laten 
meedoen met sport, cultuur & onderwijs.

consuminderhuisparkstad.nl
Het consuminderhuis kan ondersteuning 
bieden bij acute nood. Daarnaast 
leren zij u méér te doen met 
minder (consuminderen).

stichtingsamendelen.nl
Samen Delen is een non-profit organisatie 
die spullen die nog goed zijn, inzamelt 
en ze gratis weggeeft aan mensen die 
het nodig hebben.

Hebt u financiële problemen doordat de kosten van de energie en boodschappen zo gestegen zijn? Of verwacht u 
in de problemen te komen? De gemeenteraad van Landgraaf heeft een Noodfonds Energiearmoede voor haar inwoners 
beschikbaar gesteld. Wilt u gebruik maken van het fonds? Neem dan contact op met Welsun (045-532 36 36). Zij kijken 
samen met u hoe u geholpen kunt worden. Niet alleen met het acute probleem, maar Welsun probeert samen met 
u tot een structurele oplossing te komen.

Noodfonds Energiearmoede

Voor u ligt de eerste vernieuwde Gemindezake. Als burgemeester van Landgraaf ben ik blij dat we u weer een papieren 
Gemindezake kunnen presenteren. Het is belangrijk dat we zoveel inwoners als mogelijk bereiken met het gemeentelijk 
nieuws en de gemeentelijke informatie. Dat doen we op verschillende manieren: digitaal met onze e-mailnieuwsbrief, via onze 
website, onze sociale media én vanaf nu weer maandelijks met een papieren krant. Dat voelt goed. Ook onze gemeenteraad 
haakt aan bij de Gemindezake. Op de achterpagina vindt u het nieuws van de door u gekozen volksvertegenwoordigers. 

Het is voor veel inwoners van Landgraaf geen gemakkelijke tijd. In dit eerste nummer willen we u laten zien 
wat we voor u kunnen betekenen en waar u terecht kunt met uw zorgen. Wij kunnen helaas niet alles oplossen, 
maar we doen ons best om, waar dat mogelijk is, bij te springen en u te ondersteunen. 

Burgemeester 
Richard de Boer

Wethouder Christian Wilbach en Nicole Logister
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Het Energiearmoedefonds voor ondernemers 
en verenigingen; ondersteuning in dure tijden

Het Duurzaam 
Energie- en 
Klimaatfonds 
Landgraaf 

De WoonWijzer-
Winkel en het 
WoonWijzerHuis
Voor elke inwoner van Landgraaf, of u 
nu in een huur- of koopwoning woont, 
is een bezoek aan de WoonWijzerWinkel 
in Kerkrade en het WoonWijzerHuis in 
Landgraaf echt de moeite waard.

Alle maatregelen hebben effect
Natuurlijk is het fijn als u een hybride 
warmtepomp kunt installeren of 
zonnepanelen op het dak kunt leggen. 
Maar ook kleine en goedkope maatregelen 
hebben al effect. Bovendien kunt u die 
vaak zelf aanbrengen. Radiatorfolie of 
tochtstrips plakken; het heeft effect op uw 
energieverbruik. Loop eens door uw huis en 
kijk welke maatregelen energie besparen én 
meer comfort geven. De medewerkers van 
de WoonWijzerWinkel in Kerkrade kunnen 
u helpen met groot én klein advies. 

Demonstratiewoning: 
het WoonWijzerHuis
Wilt u zien én ervaren hoe u energie kunt 
besparen? Bezoek het WoonWijzerHuis
in Landgraaf. In de demonstratiewoning 
zijn alle voorbeelden te zien. Van infrarood-
paneel tot zonnepaneel. Van kelder tot 
dakisolatie. En van warmtepomp tot 
HR+++ glas. Iedereen is welkom in 
het WoonWijzerHuis! 

Inwoners met een laag inkomen
Inwoners van Parkstad met een laag 
inkomen hebben recht op de Parkstad 
Energieknip (E-knip). Afgelopen maanden 
zijn brieven verzonden met alle informatie. 
De E-knip is een digitale beurs van € 250,-. 
Hiermee kunnen energiebesparende 
maatregelen gekocht worden. 

Kijk op de website van de E-knip: 
parkstad.energieknip.nl. 
Een gratis energiecoach, die advies aan huis 
geeft, behoort ook tot de mogelijkheden. 
parkstad.energieknip.nl/aanbod 

WoonWijzerWinkel Limburg
Roda JC Ring 61, Kerkrade. 
045-747 00 51 
woonwijzerwinkel.nl/limburg 

Het WoonWijzerHuis
Hovenstraat 14, Landgraaf. 
Zonder afspraak open elke 
woensdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur. En op afspraak 
via de WoonWijzerWinkel.

De gemeente Landgraaf is in december 
gestart met het Energiearmoedefonds 
voor ondernemers en verenigingen. 
Deze tijdelijke ondersteuning is 
voor ondernemers of verenigingen 
in Landgraaf die door de stijgende 
prijzen van gas en elektriciteit in 
de problemen gaan raken of al zijn 
geraakt. En waarvoor maatregelen van 
de rijksoverheid te lang duren of niet 
voldoende zijn. 

Uit dit fonds kunnen ondernemers en 
verenigingen een tegemoetkoming voor  
gas- en elektriciteitskosten ontvangen van 
maximaal € 10.000,- per aanvraag. 

Verdrievoudiging 
van de energiekosten
De Oefenbunker, officieel de 
stichting Oefenbunker live, heeft 
ondersteuning aangevraagd uit het 
fonds. Andreas Philipp is de voorzitter 
van de Oefenbunker en Nina Kunkels de 
penningmeester. Ze leggen uit hoe hoog 
de nood is. Nina: ‘Meteen toen het nieuws 
kwam, zijn we samen gaan zitten om de 
aanvraag in te dienen. In onze begroting 
van 2022 hadden we geen rekening 
gehouden met een verdrievoudiging van 
onze energiekosten. Wie had dat gedacht  
in het begin van 2022!’

Redelijk door de coronajaren
De afgelopen 3 jaar zijn een grote 
uitdaging geweest in het 40-jarig bestaan 
van de Oefenbunker. Andreas: ‘Tijdens 
corona hebben we gedaan wat we konden. 
Muziekbands konden niet meer repeteren, 
maar betaalden uit loyaliteit wel de huur 
voor de oefenruimten. Daarmee en met 
de steun van de gemeente zijn we die jaren 
redelijk doorgekomen. Maar tegen deze 
verhoging van de energiekosten is niet 
op te besparen.’ 

Vervangen van energievreters
Andreas vertelt dat ze in 2020 een 
energiescan hebben laten uitvoeren. 
Daarna hebben ze de ‘energievreters’, 
de (podium)lampen, vervangen voor 
ledlampen. ‘We hebben geluk dat de 
oefenruimtes geluidsisolatie hebben.  
Dat helpt wat tegen de kou. Gelukkig  
weet iedereen wel hoe belangrijk het 
is om zuinig met energie om te gaan. 
Maar voor het eerst sinds jaren moeten 
we dit jaar de huur verhogen van de 
oefenruimten. Dat doen we doordeweeks 
alleen voor de avonduren en niet voor de 
middagen. Daarmee komen we jongeren 
tegemoet die weinig geld hebben en 
toch muziek willen maken.’ Met de 
gemeentelijke subsidie, het verhuren van 
oefenruimten en alles wat ze organiseren, 
is de begroting in normale tijden sluitend. 
Maar de laatste jaren waren niet normaal. 

Niet iedereen heeft het geld om energiebesparende maatregelen 
uit te voeren. Voor de inwoners, ondernemers en verenigingen van 
Landgraaf is een lening uit het Duurzaam Energie en Klimaatfonds 
Landgraaf wellicht een oplossing. Het rentepercentage is 2,25%. 
Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zorgt voor een 
blijvende oplossing voor die gestegen gas- en elektriciteitskosten. 
Kijk voor meer informatie op onze website (landgraaf.nl) bij  
Energie en Klimaat/Duurzaam Energie- en Klimaatfonds. 

Kijk ook welke subsidiemogelijkheden 
er zijn op: energiesubsidiewijzer.nl
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In de Gemindezake maken wij naast 
de weergave van de naam van de 

website ook gebruik van QR-codes. 
U kunt de QR-codes scannen met  

de camera van uw telefoon of tablet.

Wist u dat Annemiek van Deursen 
(inwoner van Landgraaf) allerlei leuke 

tips geeft op haar blog en in haar 
boeken om (energie)zuinig te leven. 

annemieksmijmeringen.blogspot.com

Aan het begin van de popketen
De maatschappelijke functie van de 
Oefenbunker staat voorop. Nina: 

 ‘Wij geven een podium  
 aan jong, regionaal talent.  
 Dat is ons doel.’ 

De Oefenbunker is een belangrijk 
onderdeel van de ‘popketen voor de 
doorgroei in Parkstad’. Zij zijn het begin 
van een reis die jong talent in Parkstad 
kan maken. Die waardevolle plek is 
belangrijk voor Parkstad. 

Wethouder Freed Janssen heeft de 
energietransitie in zijn werkpakket en is 
blij dat de gemeente een helpende hand 
kan bieden. ‘Deze tijdelijke regeling kan 
net de financiële hulp zijn die nodig is. 
Fijn dat de gemeenteraad geld heeft 
vrijgemaakt om een steun in de rug te 
geven aan ondernemers en verenigingen 
en nu aan de Oefenbunker. Muziek 
verbindt immers en dat kunnen we 
in deze tijden goed gebruiken.’

Meer informatie
Aan het Energiearmoedefonds voor  
ondernemers en verenigingen zijn voor-
waarden verbonden. Kijk op landgraaf.nl 
bij Ondernemen/Aanvragen en regelen 
en dan bij Subsidies en fondsen. 

Andreas Philipp en Nina Kunkels

$
$
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Jong en actief in Landgraaf
Waar vinden Landgraafse jongeren leuke activiteiten? 
We zetten een aantal opties op een rij die online te vinden zijn. 

• Landgraaf Verbindt. Dé online verzamelplek van alle verenigingen, vrijwilligers- 
 organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke  
 organisaties. Kijk op de webpagina bij landgraafverbindt.nl/activiteiten. Kies bij  
 Doelgroepen een leeftijd en eventueel een activiteit om te zien welke vereniging  
 of organisatie geschikt is. Bij Landgraaf Verbindt staat ook The Move Factory,  
 de sport- en beweegpartner van de gemeente: themovefactory.nl 

• JENS Helpt. Een jeugd- en jongerenwerk samenwerkingsverband. Niet 
 alleen voor jongeren die hulp nodig hebben om een probleem op te lossen 
 ( jenshelpt.nl/web/jens/jongeren). JENS organiseert ook van alles. Scroll bij 
 het item Jongeren op jenshelpt.nl naar Jongerenwerk Landgraaf onderaan  
 de pagina. Daar staan de sociale mediapagina’s van jongerenwerkers  
 en jongerenhomes met daarop de activiteiten. 

VEEL PLEZIER MET ALLE ACTIVITEITEN!

De gemeente Landgraaf bestond vorig jaar 40 jaar en dat werd uitgebreid gevierd. 
We kijken terug op een geslaagd jubileumjaar. Met als hoogtepunt een taptoe, 
streetparade en vuurwerk in september. De foto’s én de film van de taptoe zijn  
op landgraaf.nl bij Leven in Landgraaf/Historie.

Fotoboek Kijk Landgraaf!
Als kers op de taart verscheen in december het fotoboek ‘Kijk Landgraaf!’.  
Een fotoboek van 128 pagina’s met foto’s van de afgelopen 40 jaar. Burgemeester 
Richard de Boer is ‘sjtols’ op het boek: ‘Het is een mooi sluitstuk van 40 jaar 
Landgraaf. We hebben ook voor een online-versie gekozen. Iedereen moet  
het boek gratis kunnen bekijken. Ik ben ervan overtuigd dat de foto’s veel 
verhalen opnieuw tot leven brengen.’

Het boek kost 17,50 euro en is te koop bij de volgende verkooppunten:
• Heemkundevereniging Landgraaf 
 MFC An de Voeëgelsjtang 12 (tijdens de openingsuren)
• Bruna winkelcentrum Op de Kamp
• Boekhandel Funcken Hoofdstraat 71
• Herenkapsalon Smeets Pastoor Scheepersstraat 12B 

Het boek is gratis online te bekijken via www.40jaarlandgraaf.nl

Evenementen en andere 
activiteiten in Landgraaf

Wel of geen reclame 
in de brievenbus

Colofon

Een aantal horecaondernemers aan de Markt in Schaesberg heeft zich bij de gemeente gemeld 
met de wens om de bestaande terrassen uit te kunnen breiden. Zij hebben de gemeente 
gevraagd hieraan mee te werken. Wethouder Stijn Kropman geeft hier graag gehoor aan: 

 ‘Zo kunnen we samen  
 een impuls geven aan  
 de bestaande horeca en  
 de kwaliteit van centrum  
 Schaesberg versterken.  
 Daardoor wordt het nog  
 fijner om in het centrum  
 van Schaesberg te verblijven’.

• landgraaf.nl/evenementenkalender  
• burgerhoes.nl (de activiteiten van  
 alle partners van het Burgerhoes)

Wij hebben samen met de horecaonder-
nemers gewerkt aan een inrichtingsschets. 
Aan de horecakant leveren we 11 bestaande 
parkeerplaatsen in. Hierdoor ontstaat 
ruimte om het trottoir te verbreden en 
de terrassen te vergroten. In het ontwerp 
blijft de haag rondom de parkeerplaatsen 
gehandhaafd. Daarnaast komt er ruimte 
voor nieuwe bomen. Dit komt het beeld  
ten goede en zorgt in de zomer voor  

Voor de een is de stapel reclamefolders 
in de bus een heerlijk tijdverdrijf om de 
koopjes uit te zoeken. Voor de ander is 
het zonde van het papier en belanden 
de folders ongelezen bij het afval. Het 
is belangrijk om een duidelijke keuze te 
maken. Dat scheelt papier en vooral afval. 
De afvalberg van ongelezen folders is 
tegen te gaan met de nee-ja of de nee-
nee sticker op uw brievenbus. Die keuze 
moet goed te zien zijn voor de bezorgers. 
Plakt u een nee-ja sticker dan ontvangt u 
géén reclamefolders, maar wel nog huis-
aan-huisbladen. Bij de nee-nee sticker 
ontvangt u géén reclamefolders én géén 
huis-aan-huisbladen.

Gemeente Landgraaf
• Telefoonnr. 14 045
• landgraaf.nl
• gemeente@landgraaf.nl
• Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf
       

Receptie Burgerhoes
Sweelinckplein 1
Openingstijden:
• 08.30 - 17.00 uur
• do 08.30 - 19.00 uur

Klant Contact Centrum
Sweelinckplein 1 (Burgerhoes)
Openingstijden op afspraak:
• 08.30 - 17.00 uur en 
• do 08.30 - 19.00 uur
• Balie ISD BOL:
 op afspraak via 045-525 37 47,  

er is geen vrije inloop. 

Vormgeving en druk 
Hamers | Alles voor een sterk merk

Fotografie   
Gemeente Landgraaf
en Jean Franssen

Tekst en redactie 
Gemeente Landgraaf

Deze krant is een uitgave van gemeente 
Landgraaf. Niets uit deze uitgave mag geheel 
of gedeeltelijk verveelvoudigd, verspreid of 
op enigerlei wijze openbaar gemaakt worden, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de gemeente. Aan publicaties in deze krant 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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40 jaar 
Landgraaf 
in beeld

verkoeling. Ook de ruimte voor 
verkoopkramen aan de rotonde blijft. 
Hier komt wel meer ruimte voor siergroen  
direct langs de Hoofdstraat. Bij de 
herinrichting schermen we de verbinding 
vanuit de Pietersstraat beter af. De 
gemeente streeft ernaar om de uitbreiding 
van de terrassen aan de Markt in Schaesberg 
voor de zomer van 2023 af te hebben. 

Alleen uw favoriete 
folder of online folders
Laat alleen de folder(s) per post  
bezorgen van uw favoriete winkel(s).  
Dat kan bijvoorbeeld via de website 
kiesjefolders.nl. Zorg wel dat u ook 
de nee-ja of de nee-nee sticker op uw 
brievenbus plakt, anders blijft u ook 
andere reclamefolders ontvangen! 

Een alternatief voor de papieren folders 
zijn de online folders. De online folders 
zijn ook nog actueler, ze hoeven immers 
niet gedrukt te worden. En u kunt  
gemakkelijker producten zoeken met  

zoekwoorden. Er zijn diverse websites  
met online folders te vinden op internet. 
Zoek op ‘Online reclamefolders’. 

Plak de nee-ja- of de nee-nee-sticker
Help mee de hoeveelheid ongelezen 
reclamedrukwerk te voorkomen en plak 
de nee-ja of de nee-nee sticker op uw 
brievenbus. Deze sticker is verkrijgbaar 

bij de receptie van het Burgerhoes. 
Kijk voor informatie over de 
brievenbusstickers op onze website, 
landgraaf.nl/nee-nee-sticker-nee-
ja-sticker. Deze Gemindezake wordt 
overigens huis-aan-huis bezorgd in 
Landgraaf, behalve bij de inwoners met 
een nee-nee sticker op de brievenbus.

Wist u dat zaterdag 15 april 

het Festival Duurzaam 

Landgraaf plaatsvindt in 

en om het Burgerhoes 

van Landgraaf. Over alles 

wat met duurzaamheid te 

maken heeft! #Agendatip!

Wist u dat wij tweewekelijks een e-mail nieuwsbrief versturen? Meld u aan op landgraaf.nl/e-mail-nieuwsbrief

Terrassen Markt Schaesberg 
worden uitgebreid

Wist u dat u via de e-mailservice 

‘berichten over uw buurt’ op de 

hoogte blijft van de bekend-makingen 

van de overheid en dus ook van 

gemeente Landgraaf? Meld u aan op 

overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
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De Landgraafse gemeenteraad heeft € 700.000,- beschikbaar gesteld voor  
het Noodfonds Energiearmoede. Het geld komt uit de algemene reserve 
van de gemeente. Het noodfonds is bedoeld voor inwoners, ondernemers 
en organisaties die ondanks de maatregelen van het Rijk financieel in de problemen 
komen. Het voorstel voor het noodfonds werd na een amendement (wijzigingsvoorstel) door 
een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De verschillende fracties vertellen 
u graag meer over hun visie op het noodfonds.

Reacties uit de gemeenteraad: 
Noodfonds Energiearmoede

GEMEENTE
RAAD

 RENÉ CLAASSEN
 PVV

“De toenemende armoede in Nederland 
is het resultaat van het landelijk gevoerde 
beleid. De lokale overheid mag nu 
de scherven rapen. Het is een grote 
schande dat er een noodfonds nodig 
is. De PVV is ervan overtuigd dat het 
geld uit het noodfonds niet terechtkomt 
bij de mensen die het echt hard nodig 
hebben. Voor een echte oplossing van 
het energiearmoedeprobleem moet 
het landelijk beleid veranderen.”

 KARIN JURGEN
 CDA

“We hebben op dit moment te maken 
met hoge inflatie en sterk stijgende 
energieprijzen. Inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
krijgen steeds meer moeite om de 
energierekening te betalen. Er is nu 
hulp nodig! CDA Landgraaf vindt dat 
de gemeente diegenen die het hardst 
geraakt worden, moet helpen als het niet 
meer lukt om de rekeningen te betalen. 
Ook al kan met dit noodfonds niet voor 
iedereen de pijn verzacht worden.”

 MARC VAN CALDENBERG
 SP

“De energierekening is haast 
onbetaalbaar geworden. Het kabinet in 
Den Haag doet veel te weinig voor onze 
inwoners die in de kou zitten, terwijl 
de energiebedrijven vette winst maken. 
Gelukkig besloot de gemeenteraad 
om een noodfonds te maken. Wat de 
SP betreft een goede stap, maar nog 
niet genoeg. De gemeentes om ons 
heen doen meer. Onze oproep aan 
de Landgravenaren: maak gebruik 
van het noodfonds!”

 TON EMBREGTS
 GBBL

“GBBL is het hartstikke eens met 
de vorming van een noodfonds om 
mensen te ondersteunen met het 
betalen van hun energierekening. 
Met de nadruk op ondersteunen. 
Het is namelijk onmogelijk dat de 
gemeente alle energierekeningen van 
inwoners betaalt. Het is een taak van 
onze Rijksoverheid om te voorkomen 
dat financieel kwetsbare huishoudens 
deze winter problematische schulden 
opbouwen. Toch doet GBBL er alles 
aan om Landgravenaren niet in  
de kou te laten zitten.”

 MIREILLE HAEX
 GroenLinks

“GroenLinks Landgraaf is blij dat de 
raad heeft besloten tot het invoeren 
van een noodfonds. Energiearmoede is 
een serieus probleem dat de gemeente 
niet kan oplossen, maar soms wel iets 
kan verlichten. Het noodfonds is er voor 
iedereen die het echt niet meer redt. 
Heeft u hulp nodig bij een aanvraag? 
Aarzel dan niet om hulp te vragen!” 

 LUCAS BAGGERMAN
 VVD

“VVD Landgraaf is blij dat de 
gemeenteraad dit noodfonds heeft 
ingesteld, naast de algemene landelijke 
en regionale steunmaatregelen. Het 
is een fonds dat beschikbaar is voor 
alle Landgraafse inwoners, dus ook 
voor de midden- en hogere inkomens-
groepen, onze verenigingen en lokale 
ondernemers. Het is er voor iedereen  
die kan aantonen zonder steun het hoofd  
niet boven water te kunnen houden in 
deze voor iedereen lastige tijd.”

 WIL VAN OOSTEROOM
 OPL

“De gemeenteraad van Landgraaf 
heeft als hoogste bestuursorgaan 
op 2 november 2022 een voorstel 
aangenomen om een Noodfonds 
Energiearmoede in te richten. Door dit 
besluit kan iedere burger van Landgraaf 
die door de energiecrisis ernstig in 
de knel komt een beroep doen op dit 
noodfonds. Landgraaf laat niemand 
in de kou staan in 2023.”

 MELVIN ROELEVELD
 PvdA

“Energiearmoede houdt ons bezig. 
Zo hoor ik verhalen van mensen die 
de verwarming niet meer durven 
aan te zetten thuis, of die alleen nog 
maar douchen op de sportclub. Het 
Noodfonds is een bescheiden maar 
prima maatregel, in tegenstelling tot het 
falende beleid van de overheid in Den 
Haag. We zullen ons best doen erop toe 
te zien dat het beschikbare budget ook 
daadwerkelijk terechtkomt bij iedereen 
die dat het hardste nodig heeft.”


