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Inleiding. 
Het jaar 2013 werd gekenmerkt door negatieve ontwikkelingen m.b.t. het door de overheid 
vastgestelde huurbeleid. In de voorgaande jaren was er sprake van inflatievolgend 
huurbeleid. Door overheidsmaatregelen werd dat systeem losgelaten en werd er een 
inkomensafhankelijk huurbeleid ingevoerd, met als gevolg huurverhogingen van 4%, 4½% en 
6½%.  Woningcorporaties werden opgezadeld met een z.g. verhuurderheffing, waarmee het 
gat in de overheidsbegroting 2013 ten dele gedekt moest worden.  Om aan die verhuurder-
heffing te kunnen voldoen mochten de huren extra verhoogd worden. Dit betekent voor 
huurders dat een groter gedeelte van hun besteedbaar inkomen aan huur betaald moet 
worden.  
Kortom: een ontwikkeling die ons zorgen baart, omdat woningcorporaties, waaronder 
Woonpunt, er weinig tot niets voor voelen, minimale huurverhogingen door te voeren. 
Bijvoorbeeld, het inflatiepercentage van 1½ %  + 1%. In 2013 was de minimale 
huurverhoging 4% en maximaal 6½ %. De directie van Woonpunt voert veel argumenten aan 
waarom het zo moet en niet anders kan. Er zijn woningcorporaties bij wie het wel anders 
kan. 
De betaalbaarheid van de huren staat onder grote druk. Dat zal in 2014 nog erger worden.  
 
 
Bestuur 
In bestuurlijk opzicht is er nogal wat veranderd, met name als gevolg van het vertrek van de 
voorzitter Wiel Heijenrath en de komst van de nieuwe voorzitter John van Geel.  In de 
jaarvergadering van 6 mei 2013 werd John van Geel als bestuurslid en voorzitter gekozen. In dezelfde 
vergadering werd ook Wim Schlösser  gekozen als bestuurslid van HV Woonbelang. 
Het bestuur is ultimo 2013 als volgt samengesteld: 
John van Geel   voorzitter 
Johan Smit  secretaris 
Frans van der Heijden penningmeester en vicevoorzitter 
Ria Makatita-Hendrix bestuurslid (PR en Communicatie) 
Wim Schlösser  bestuurslid ( kontakten met Bewoners Overleg Commissies) 
Igo Gorissen  ambtelijk secretaris, hoofd secretariaat 
Het ambtelijk secretariaat betreft 20 uur per week in dienst van HV Woonbelang en is gevestigd op 
het Malpertuisplein in Maastricht. 
 
 
Huurdersvereniging Woonbelang 
Woonbelang werd op 11 september 2000 opgericht als opvolger van de  “Huurdersbelangen-
vereniging De Brök” en “Huurdersvereiniging Sint Mathijs”.  Dit als gevolg van de fusie van de 
woningcorporaties “Beter Wonen” en “Sint  Mathijs”. De nieuwe corporatie werd ”Woonpunt”.   
Huurders van Woonpunt kunnen lid worden van Woonbelang en betalen daarvoor € 1,- per maand. 
In het verslagjaar  heeft Woonbelang ongeveer 3500 leden. Woonbelang is een notarieel opgerichte 
vereniging met statuten en staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van 
Koophandel Limburg 
 
 
 
 



Vergaderingen 
De reguliere bestuursvergaderingen vinden altijd plaats op de  1e maandag van de maand. Daar 
passeren de lopende en de komende zaken de revue en wordt de vinger aan de pols gehouden 
inzake het totale functioneren van onze huurdersvereniging.  
De jaarvergadering vond plaats op 6 mei 2013 om 19.30 uur in buurthuis het Förtsje in Maastricht. 
 
Twee maal per jaar, in het voorjaar( 8 april)  en najaar (11 november) is er  overleg met de twintig 
bewonerscommissies (BOC’s) die binnen de vereniging Woonbelang functioneren. Beide keren in 
buurthuis het Förtsje.  De bewonerscommissies behartigen de belangen van  huurders/bewoners in 
hun wijk, buurt of wooncomplex. De BOC’s vormen voor een belangrijk deel  de ogen en oren van het 
bestuur van Woonbelang. Met medewerking van het Woonbond Kenniscentrum werd  voor de BOC-
leden een tweetal cursussen georganiseerd om hun deskundigheid te bevorderen. 
 
Gemiddeld  één keer per twee maanden wordt overlegd  met  het management van Woonpunt 
Maastricht & Mergelland. Aanspreekpunt en voorzitter bij die vergaderingen is de heer Jan Chappin, 
manager woondiensten. Hij wordt daarbij geassisteerd door mevrouw Gemma Gerrits, belast met 
huurdersparticipatie.  
 
Zo veel keer als nodig is, vindt overleg plaats met de directeur-bestuurder van de Stichting 
Woonpunt, mevrouw Mirjam Depondt-Olivers. Onze huurdersvereniging Woonbelang maakt dan 
deel uit van het Centraal Huurders Overleg Woonpunt, waarin ook de huurdersverenigingen 
Swentibold, Coriovallum en Groot Hoensbroek participeren. 
 
Met de Raad van Commissarissen van Woonpunt wordt een maal per jaar overleg gepleegd over 
relevante onderwerpen. De twee leden van de Raad van Commissarissen die namens de huurders 
zijn benoemd -de heren Schulpen en Majoor- overleggen, op verzoek, informeel nog eens apart met 
de huurdersverenigingen. 
 
Enkele keren per jaar is er overleg met de collega-huurderverenigingen van Woningstichting 
Servatius en Bouwvereniging Maasvallei, te weten HV Servaassleutel en HV Woonvallei. 
 
 
Spreekuren op kantoor 
Mede dank zij het feit dat wij kunnen beschikken over ambtelijk secretariaat, kunnen  wij  spreekuren 
houden. Op maandagmiddag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen kan men binnenlopen in ons 
kantoor aan het Malpertuisplein.  
 
 
Klachtenafhandeling 
Huurders die problemen of klachten hebben, zoeken steun bij de huurdersvereniging. De klacht kan 
gemeld worden tijdens het spreekuur, telefonisch of via e-mail. 
Klachten en problemen gaan veelal over: Afrekening servicekosten, poetsschema’s,  geluidsoverlast, 
overlast hangjongeren, onderhoud aan woningen, woningaanpassingen, herhuisvesting en 
huurgewenning, huurverhogingen, burenruzie, groenbeheer, asbestsanering,  hondenpoep, 
inbraakbeveiliging. 
De klacht wordt opgenomen in een intakeformulier en door het kantoorsecretariaat of een 
bestuurslid in behandeling genomen en besproken met medewerkers van Woonpunt. Bij grotere 
problemen worden onderwerpen besproken in de vergaderingen die bestuur Woonbelang  heeft  
 
met de staf van Woonpunt. Er is een procedureafspraak met Woonpunt gemaakt over een 
gestructureerde controle op afhandeling van de klachten door Woonpunt. 
 



 
Digitaal ledenpanel 
Sinds enkele jaren hebben we een digitaal ledenpanel. Via de email van huurders, die zich voor dit 
panel hebben aangemeld,  hebben we het afgelopen jaar een tweetal enquêtes kunnen houden.  
In april 2013 betrof  de enquête,  een peiling in hoeverre huurders tevreden zijn over melding en 
afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt . 
Zestig procent van de respondenten gaf uiteindelijk te kennen over het algemeen tevreden te zijn, 
alhoewel men op onderdelen minder positief was. Aanname en acceptatie van meldingen verliep 
matig positief. Concrete afhandeling verliep matig tot slecht ( niet terugbellen, afspraken niet 
nakomen, oplossing klacht slecht uitgevoerd). Vergelijking  met de cijfers van voor 2012 geeft een 
dalende tevredenheid te zien. Of er sprake is van een tendens zal een vervolgenquête kunnen 
aantonen. 
Het digitaal ledenpanel omvat 150 personen. Er wordt veel aandacht besteed aan de uitbreiding van 
het aantal panelleden omdat deze onderzoeksmethode snelle en efficiënte raadpleging mogelijk 
maakt. 
 
 
Woonlastenonderzoek 
Eind 2013 vond, ook met inschakeling van ons ledenpanel, een landelijk woonlastenonderzoek 
plaats. Het voert te ver om hierop dieper in te gaan, echter de conclusies uit dit onderzoek zijn: 

 Er is een flink probleem met armoede onder huurders. 

 Veel huurders die in loondienst werken leven onder de armoedegrens. 

 De kans op armoede is het grootst bij huurders tot 65 jaar en huurders met een korte 
woonduur. 

 Armoede komt het meest voor bij de primaire doelgroep in de sociale huursector.  
 
 
Ledenwerving en Ledenbehoud 
De tendens van een in de loop der jaren dalend ledenaantal zet door. Belangrijk is het ledenverlies 
op het moment dat huurders binnen Woonpunt een andere woning betrekken. Het 
automatiseringssysteem bij Woonpunt is niet in staat om huurders die al lid zijn van Woonbelang ook 
op hun nieuwe adres als zodanig te registreren. Die huurders weten niet beter of hun lidmaatschap 
van Woonbelang wordt automatisch gecontinueerd. Dat is echter niet zo. Overwogen wordt om via 
persoonlijke benadering van (nieuwe) huurders, middels de BOC’s, leden te behouden en nieuwe 
leden te werven. 
 
 
Algemene Ledenvergadering 6 mei 2013 
Van  de reguliere agendapunten was de bestuursverkiezing een bijzonder belangrijk onderwerp. 
Immers, voorzitter Wiel Heijenrath was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. In zijn plaats werd 
John van Geel voorgedragen als bestuurslid en beoogd voorzitter. De vergadering stemde daarin toe. 
Als nieuw bestuurslid werd ook gekozen Wim Schlösser, terwijl Frans v.d. Heijden herkozen werd. 
Aandacht werd besteed aan het vertrek van Wiel Heijenrath, als bestuurslid en voorzitter en wat hij 
voor de huurdersvereniging  betekend heeft in de afgelopen achtien jaar.  Op maandag  13 mei werd 
hem in Hotel Beaumont een afscheidsreceptie aangeboden.   
 
 
 
Het Jaarverslag en het financieel verslag 2012 werden door de vergadering goedgekeurd. Het 
functioneren c.q. benoemen van een kascommissie is niet meer nodig, omdat de jaarrekening door 
een erkend accountant wordt gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. 



 
 
Bestuursvergaderingen 
Aanvankelijk werd op woensdagmiddag vergaderd, maar inmiddels zijn die vergaderingen naar de 
maandagmiddag gegaan. Daar gaat meestal een overleg van het DB met het ambtelijk secretariaat 
aan vooraf. 
In de bestuursvergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde; klachten en 
problemen van huurders, het functioneren van de BOC’s, activering van ledenpanel, overleg met 
Woonpunt, overleg met de huurdersverenigingen Woonvallei en Servaassleutel, uitgave van ons 
periodiek de WBlits, overleg met de Woonbond, ledenwerving en ledenbehoud. 
Op 8 januari werd onze traditionele Nieuwjaarsborrel gehouden. 
Op 21 oktober werd deelgenomen aan een door de gemeente Maastricht georganiseerde 
“Dromensessie”. 
 
 
Vergaderingen met de directeur-bestuurder van Stichting Woonpunt 
In 2013 werd in het kader van Centraal Overleg Huurdersverenigingen Woonpunt (CHOW)  
regelmatig vergaderd met mevrouw M. Depondt-Olivers, directeur-bestuurder van Woonpunt. 
In het kader van de Overlegwet moeten huurdersverenigingen advies uitbrengen op beleidsplannen 
van de directie van Woonpunt. 
Per e-mail van 23 januari 2013 werden de huurdersverenigingen geïnformeerd over een 
organisatiewijziging bij Woonpunt. Woonpunt veranderde van een geografisch naar een functioneel 
model. Veel taken zijn inmiddels gecentraliseerd op het hoofdkantoor van Woonpunt aan de 
Statensingel in Maastricht. Tevens wordt gewerkt aan de herijking van de Meerjarenstrategie en 
flexibilisering  van inzet van medewerkers en faciliteiten: het Nieuwe Werken. 
Op 19 maart werd overlegd  over het voorgenomen huurbeleid 2013 in relatie tot het door de 
regering gesloten woonakkoord.  Verder werd  gesproken over een mededeling van Minister Plasterk 
dat woningcorporaties zich bij hun corebusiness moeten houden en dat financiële activiteiten zoals 
die van Woonpunt bij de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg geen eigenlijke taak is. 
Bij brief van 3 april 2013 hebben de huurdersverenigingen een negatief advies uitgebracht m.b.t. het 
huurbeleid 2013 met het verzoek een lagere huurverhoging toe te passen. De directeur-bestuurder 
reageerde op 10 april daarop met een betoog waarom zij bij haar besluit blijft het kabinetsbeleid 
t.a.v. de huurverhoging te volgen.  
Op 17 april werd gesproken over en een toelichting gegeven op het door Woonpunt geformuleerde 
klantprofiel en het advies van de werkgroep Structuur m.b.t. de toekomstige structuur van 
Woonpunt. 
Op 27 april  werd over het nieuwe Sociaal Plan gesproken. Woonbelang bracht daar in september 
advies over uit met een drietal voorgestelde wijzigingen. 
Op 16 augustus werd een positief advies uitgebracht over een aangepast  Sociaal Plan bij Sloop van 
woningen en bij Ingrijpende Renovatie en de daaraan gekoppelde financiële vergoedingen aan 
betrokken huurders.  
Op 20 september vond een dialoogsessie plaats m.b.t. Strategie Woonpunt. Achteraf bleek dat de 
huurdersverenigingen  onvoldoende tijd ter beschikking hadden om de gewenste dialoog goed te 
kunnen voeren.  
Op 4 december 2013 werd een adviesaanvraag m.b.t. de Meerjarenstrategie 2014-2018 ontvangen.  
Op 15 januari 2014 werd daar een toelichting op gegeven met het verzoek om voor 21 januari een 
advies daarover te geven.  
 
 
Vergaderingen met staf Woonpunt Maastricht en Mergelland 



Dit overleg  vindt, gewoonlijk éénmaal per zes weken plaats op het kantoor van Woonpunt M/M en 
staat onder voorzitterschap van de heer Jan Chappin, manager Woondiensten met ondersteuning 
van Gemma Gerrits, participatiemedewerker. 
De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde: 

 Wijkenaanpak c.q. herstructurering van wijken in Maastricht, zoals Nazareth, Limmel, 
Wittevrouwenveld, Wijckerveld, Caberg, Malpertuis,  Mariaberg, Pottenberg. 

 Updating van het Sociaal Plan ten behoeve van huurders die wegens  sloop of renovatie hun 
woning moeten verlaten. 

 Servicekosten,  doorberekening  van stookkosten. 

 Plannen groot onderhoud c.q. renovatie complex Hermelijn/Tiecelijnstraat. 

 Prestatieafspraken met  gemeente Maastricht en gemeenten in het Mergelland. 

 Verkoopbeleid en verkoop van woningen door Woonpunt.  

 Huurverhoging bij mutatie van sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen. 

 Sluiting van Woonpuntkantoor in Gulpen. 

 Leefbaarheidsfonds van Woonpunt. 

 Resultaten van Woonlastenonderzoek. 

 Stopzetten van deelname Woonpunt aan ROOS per 1 januari 2014. 

 Reorganisatie Woonpunt. 

 Fusie Woningburo Maastricht en “Thuis in Limburg”.   

 Ledenbehoud en administratie Woonpunt. 

 ZAV-beleid (Zelf Aangebrachte Veranderingen) door huurders, bijv. zonnepanelen. Positief 
advies uitgebracht op 14 januari 2013. 

 Begroting 2014 van HV Woonbelang. 

 Invoering per 1 januari 2014 van de Warmtewet. Woonpunt dient per die datum of later een 
nieuwe overeenkomst voor collectieve warmte af te sluiten. 

 
 
Huurbeleid. 
Op verzoek van de Huurdersvereniging Amsterdam participeren wij in het voeren van een 
bodemprocedure tegen het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de 
belastingdienst ten einde inkomensafhankelijk huurbeleid te kunnen voeren. De zogenaamde 
“gluurverhoging”.  
In september  2013 werd door de Woonbond  een landelijk Woonlastenonderzoek gehouden, 
waarbij ook onze ledenpaneldeelnemers naar hun mening werd gevraagd. In Maastricht werden in 
totaal rond de 800 huurders benaderd voor deelname aan het onderzoek.  
Uit dit onderzoek is gebleken dat huurders in Maastricht en het Mergelland het financieel zwaar 
hebben. Stijgende woonlasten en dalende koopkracht leiden tot betalingsproblemen. Huurders 
vinden de verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van de huurwoning niet goed. Vooral op 
het gebied van isolatie is veel te verbeteren. Veel  huurders moeten bezuinigen en maken zich zorgen 
over toekomstige huurverhogingen. De armoedegrens gaat een rol spelen.  
Derhalve hebben de huurdersverenigingen van Woonpunt, per brief op 3 april 2013 een negatief 
advies uitgebracht op het door de directeur-bestuurder voorgestelde huurbeleid 2013. 
Woonbelang wil ook inzicht hebben in het verhoudingspercentage tussen dat wat Woonpunt per 
woning aan huur vraagt en wat daarbij de maximaal redelijke huur bedraagt. 
 
 
 
 
 Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op al datgene wat de directeur-
bestuurder doet of nalaat te doen voor de organisatie van Woonpunt. De Raad van Commissarissen 



bestaat uit zeven personen, die op basis van  deskundigheid op een bepaald terrein worden 
geworven. Wettelijke voorwaarde is dat twee commissarissen worden benoemd op voordracht van 
de huurdersverenigingen. Momenteel zijn dat de heren Karel Majoor en Ton Schulpen.  
Op 30 januari werd informeel overlegd met de heren Schulpen en Majoor over  het voorgenomen 
huurbeleid 2013, de reorganisatie van Woonpunt en de stand van zaken m.b.t.  de derivaten die 
Woonpunt in portefeuille heeft. 
Op 23 april was het jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen. Daarin kwam aan de orde, de 
reorganisatie/herstructurering van Woonpunt, het onderhoudsbeleid. Scheidend voorzitter de heer 
Heijenrath van Woonbelang hield daarbij een uitgebreid betoog om bij alle veranderingen, de goede 
dienstverlening aan de huurders maatstaf te laten zijn. Ook het door de regering gesloten 
Woonakkoord werd besproken. Uiteindelijk blijkt dat daarmee een botte bijl in de sociale 
woningbouw wordt gezet.  
 
Bewoners Overleg Commissies 
Het bestuur onderhoudt, met name door toedoen van voorzitter John van Geel en bestuurslid Wim 
Schlösser, intensieve  kontakten met de bestuursleden van de  BOC’s. Zij hebben alle BOC’s bezocht.  
Daarbij wordt er gewerkt aan het oprichten van nieuwe BOC’s. Woonbelang maakt het de BOC’s met 
een financiële bijdrage mogelijk hun werk te doen 
Op 8 april was de voorjaarsvergadering van BOC’s, waarin door  medewerkers van Woonpunt o.a.  de 
“Leefbaarheid nieuwe stijl” (Pro Living) werd besproken. 
Op 11 november was de najaarsvergadering:  John Bindels van Woonpunt gaf aan de hand van een 
organogram toelichting op de per 1 juli 2013 vernieuwde organisatiestructuur van Woonpunt. De 
huurder mag daar geen negatieve effecten van merken. De aanwezigen twijfelen daaraan omdat zij 
als BOC nu slechts één aanspreekpunt krijgen bij Woonpunt. Tot nu toe kon men woonconsulent en 
wijkbeheerder rechtstreeks aanspreken. 
De Woonbondcursus op 27 augustus gegeven door Mw.Gisele Holdert van de Nederlandse 
Woonbond over “Onderhoud en servicekosten” werd als prima ervaren. Rechten van de BOC en 
regels voor Woonpunt kwamen aan de orde. Reactie: “Kennis is macht”. 
De Woonbondcursus van 6 december:  over de overlegwet en het betrekken van de achterban bij de 
werkzaamheden van de BOC’s werd  eveneens als zeer zinvol gekwalificeerd. 
 
 
Centraal Huurders Overleg Woonpunt (CHOW). 
Als voorbereiding op de adviesverstrekking aangaande ingrijpende beleidsvoornemens  in de “grote” 
Woonpuntorganisatie is er overleg nodig met de collega-huurderverenigingen in Hoensbroek, 
Heerlen en Sittard/Geleen.  De voorzitter van Woonbelang zit ook deze vergaderingen voor.  Het 
secretariaat van het CHOW wordt ook door Woonbelang gevoerd.  
 
 
De WBlits 
Ons  informatieblad kwam in het verslagjaar drie keer uit. Twee keer voor de leden en een keer voor 
alle huurders van Woonpunt. 
 
 
Overleg met overige huurdersverenigingen 
Wij voeren geregeld overleg met de andere huurdersverenigingen in Maastricht. Dit zijn 
Servaassleutel en Woonvallei. Op 8 februari, 24 april en 18 september kwamen we bij elkaar om 
velerlei gemeenschappelijke zaken te bespreken. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 werd in september 2013 een gezamenlijke brief geschreven aan politieke partijen en 
gemeenteraadsfracties in Maastricht en de Heuvellandgemeentenen aandacht gevraagd voor de 
regeringsplannen inzake huurverhogingen. Wat nemen zij daarover op in hun partijprogramma als 
het gaat om de stijgende woonlasten en de betaalbaarheid van huren?  



Op 20 november kregen wij twee bestuursleden van de HV Meerssen op bezoek, voor een  
informeel overleg. 
 
De Nederlandse Woonbond  
De Provinciale Vergaderingen van de Woonbond waren op 11 maart, 17 juni,  16 september en 18 
november in de Oranjerie in Roermond. Deze driemaandelijkse vergaderingen worden altijd bezocht 
door een of twee bestuursleden van Woonbelang. 
De hierna volgende landelijke bijeenkomsten werden altijd bezocht door twee of meer 
bestuursleden van Woonbelang. 
Op 26 januari was er een actievergadering van de Woonbond in Utrecht waarbij  een Huuralarm in 
het leven werd geroepen en ook een aan de minister aan te bieden  huurpetitie werd opgesteld 
Op 5 maart vond de actie Huuralarm in Den Haag plaats. Dit was een kleinschalige actie om leden van 
de 1e Kamer te laten weten dat  het Woonakkoord een ramp is voor de huurders in Nederland. 
Op 6 juni was er een  informatiebijeenkomst m.b.t. de mogelijkheden om bij de eigen 
woningcorporatie bezwaar aan te tekenen tegen de huurverhogingen. 
Op 21 juni in Utrecht was er een symposium “Succes met sociale media in het huurderswerk”. 
Op 9 oktober volgden wij een symposium over het toekomstig  huurbeleid met workshops in 
Eindhoven en op 26 november de kadertraining Huursombenadering  in Eindhoven. 
Op 15 oktober was een informatiebijeenkomst m.b.t.  asbest en gebouwveiligheid. 
Op 1 november: een informatiebijeenkomst  over Vereniging van Eigenaren (kopers van een 
appartement in een complex) en huurders in datzelfde complex. 
Op 29 november woonden wij het symposium Woonlasten  in Utrecht bij. Een advies dat hieruit 
volgde was contact opnemen met politici en gemeenteraadsleden en hen informeren over de 
conclusies uit het woonlastenonderzoek in Nederland.  
 
Voorzitter John van Geel was, op uitnodiging, op 28 november aanwezig op het jubileumcongres van 
Aedes, de koepelorganisatie van de woningcorporaties in Nederland 
 
Communicatie 
Woonbelang heeft een website waarop alles te vinden is over heden, verleden en de toekomst van 
Woonbelang. www.woonbelang.com 
 
Tot slot 
Wij hopen met dit verslag iedereen inzicht te hebben gegeven in het functioneren van ons bestuur. 
Wij doen ons best om de belangen van onze leden -maar in feite alle huurders van Woonpunt- zo 
goed mogelijk te behartigen. Dat kan altijd beter. Daar zou uitbreiding van ons bestuur een bijdrage 
aan kunnen leveren. Wij staan altijd open voor een gesprek daarover, met iedereen die 
geïnteresseerd is in de volkshuisvesting in het algemeen en die in Maastricht en het Mergelland in 
het bijzonder. 

http://www.woonbelang.com/

