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Het bestuur van Woonbelang wenst
alle huurders van Woonpunt

een gelukkig en voorspoedig 2013
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Bruggen slaan en
de plank missen..!
De huurmarkt wordt stevig “aangepakt” in het regeer-
akkoord van Rutte II. Kun je als huurder iets doen aan 
de steeds hoger wordende huurlast? Niet als individu... 
behalve ánders stemmen... maar in ieder geval wél 
door lid te worden van een huurdersvereniging. 

Een huurdersvereniging drijft op 
het solidariteitsprincipe. Hoe meer 
leden zij telt hoe sterker haar stem
doorklinkt in het overleg met de 
verhuurder, Woonpunt in ons ge-
val, en via de Nederlandse Woon-
bond (de koepel van huurders-
organisaties) in de landelijke poli-
tiek. 
Huurdersvereniging Woonbelang 
wordt door woningstichting 

Woonpunt in het kader van de 
Overlegwet erkend als officiële 
huurdersorganisatie en daarmee 
als belangenbehartiger van de 
huurders van Woonpunt in de 
regio Maastricht en Mergelland. 
Het overleg is vastgelegd in een 
convenant. Het bestuur is door en 
uit de huurders gekozen en voert 
frequent overleg met Woonpunt 
over onder andere:

• Huurprijsbeleid.
• Renovatie, sloop en verkoop van  
   woningen.
• Samenstelling en prijs van de   
   servicekosten.
• Samenstelling en prijs van het 
   onderhoudsabonnement.
• Correcte afhandeling van 
   individuele en collectieve 
   huurdersklachten.
• Voorwaarden bij gedwongen 
   verhuizing bij herstructurering 
   van buurten.
Op het gebied van beleidswij-
zigingen heeft de huurdersvereni-
ging het adviesrecht. Met betrek-
king tot de servicekosten is er 
instemmingsrecht.
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Alle huurders die nu lid worden van 
Woonbelang én zich in combinatie 
hiermee aanmelden voor het 
digitaal ledenpanel ontvangen een 
VVV-cadeaubon van € 15,-. 
Dat betekent dat u 15 maanden 
kosteloos lid bent en toch alle voor-
delen van het lidmaatschap heeft.

••••••••••••••••••••••••••
Kiest u ervoor om alleen lid te wor-
den van de vereniging -en niet deel 
te nemen in het ledenpanel- dan 
ontvangt u een welkomstgeschenk 
in de vorm van een
VVV-cadeaubon van € 5,-.

••••••••••••••••••••••••••
Als u al lid bent van Woonbelang 
en nu mee wil gaan doen in het 
digitaal ledenpanel dan kan dat 
natuurlijk ook. U ontvangt eveneens 
een VVV-cadeaubon van € 5,-.

Wordt lid van

en ontvang GRATIS

VVV cadeaubonnen!

Doe ook mee en vul de antwoordkaart in! 

Meedoen is
meetellen!

    Digitaal
Ledenpanel
Sinds vorig jaar heeft 
Woonbelang een digitaal 
LEDENPANEL. Alléén leden 
kunnen lid worden van dit 
panel. Door mee te doen 
aan de enquête’s kunt u 
rechtstreeks invloed hebben 
op het standpunt dat het 
bestuur inneemt in haar 
overleg met de Woonpunt-
directie. 
Meedoen is dus meetellen! 

UNIEKE ACTIE!
Daarnaast 
belonen wij 

sowieso iedere 
25ste aanmelding 

met een VVV-
cadeaubon van 

25.-
Voorwaarde voor deelname aan het digitaal 
ledenpanel is dat u beschikt over internet en 

e-mail. Aanmelden is eenvoudig.

Vul bijgaande
antwoordkaart in en stuur 
deze zonder postzegel op. 

Doen!
Deze actie loopt tot en met 28 februari 2013.

€
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Paping citerend: “Huurders heb-
ben geen mogelijkheid om dit 
te voorkomen. Het motto van dit 
kabinet is bruggen slaan, maar 
voor huurders wordt dit een brug 
te ver.” 

Feit is dat het nieuwe kabinet de 
hypotheekrenteaftrek voor een 
groot deel in stand laat, maar 
daarentegen de huren in 2017 
laat stijgen met bijna 1,2 miljard 
bovenop de maatregelen die 
al eerder waren genomen. In 
Woonbondig, het periodiek van 
de Nederlandse Woonbond, 
wordt dieper op de plannen van 
het kabinet Rutte II ingegaan. 
Die plannen komen neer op een 
gemiddelde extra huurstijging 
van zo’n tien procent. In totaal 
draagt de huursector in 2017 voor 
770 miljoen euro bij aan extra 
bezuinigingen. 

De huren van alle woningen stijgen 
fors door middel van een 
inkomensafhankelijke huurver-
hoging. Voor huurders met inko-
mens tot € 33.000,-  wordt de 
huurverhoging  inflatie plus 1,5%. 
Huurders met een middeninkomen 
tussen € 33.000,-  en € 43.000,-  
krijgen een huurverhoging van 
inflatie plus 2,5%. Voor huurders 
met een gezinsinkomen hoger 
dan € 43.000,-  wordt de 
huurverhoging zelfs inflatie plus 

Met dit statement spreekt de heer Ronald Paping, direc-
teur van de Nederlandse Woonbond, zijn ernstige zorg 
uit over het effect van  het regeerakkoord van VVD en 
PvdA op de woningmarkt en in het bijzonder op de 
huurwoningen.

Huurders
worden financieel uitgekleed

6,5%. De huurprijsbescherming 
wordt voor deze laatste groep 
tijdelijk buiten werking gesteld. 
De huurtoeslag blijft overigens 
in tact. Het huidige woningwaar-
deringsstelsel wordt vervangen 
door een systeem op basis van de 
WOZ (Wet waardering onroerende 
zaken). De maximale huur wordt 
dan 4,5% van de WOZ-waarde 
van een woning. Wat zeker onze 
aandacht als huurdersvereniging 
moet krijgen, is dat de verhuurder, 
in ons geval Woonpunt, mag 
gaan werken volgens het systeem 
van huursombenadering. Ook het 
voorschrift dat woningcorporaties 
weer dienstbaar moeten zijn aan 
het publiek belang en onder directe 
aansturing van gemeenten komen, 
vraagt onze aandacht. 

De overheid gaat 
belastingheffen op 
het woningbezit, de 
verhuurdersheffing 
genaamd. 

Dat betekent dat de corporaties 
aangeslagen worden waardoor 
de extra inkomsten verkregen uit 
de huurverhogingen rechtstreeks 
naar het Rijk gaan. Hierdoor zijn 
er minder middelen voor renovatie, 
onderhoud en nieuwbouw. De 
Woonbond verwacht grote 
financiële problemen bij huurders 

die geconfronteerd worden met 
dramatische huurstijgingen. 
Verhuurders krijgen een sterke 
prikkel om woningen te verhuren
aan huishoudens met een hoger 
inkomen en om huurwoningen te 
liberaliseren. 
De inkomensafhankelijke huurver-
hogingen zullen leiden tot privacy-
schendingen en veel praktische 
belemmeringen in de uitvoering. 
De Woonbond blijft volop inzetten 
om de slechte maatregelen uit het 
regeerakkoord te bestrijden. 

En waar nodig acties opzetten 
om de belangenbehartiging te 
versterken. Daarbij rekenen ze op 
de steun van iedereen.

WAT WOONBELANG BETREFT:
OP ONS KUNT U REKENEN!

Volg ons op Twitter!

hvwoonbelang  
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BOC RozenStaete

In het voorjaar van 2012 hadden 
wij als BOC RozenStaete het idee 
om een leuke activiteit voor de 
bewoners te organiseren met als 
middelpunt de kinderen en de 
jeugd en  met als doel het “wij-
gevoel“ terug in de wijk te krijgen.

We zijn met diverse groepen rond 
tafel gaan zitten en ons idee, om 
een Braderie-Rommelmarkt met 
daaromheen een kinderkermis te 
organiseren sprak anderen ook 
aan. Alle verenigingen uit De 
Heeg hebben we uitgenodigd mee 
te doen. Het Buurtplatform van 
De Heeg hebben wij uitgenodigd 
voor het financieel plaatje. 
Samen met hen en de winkels 
van De Heeg hebben we deze 
dag mogelijk gemaakt. Zondag 
7 oktober was dan onze grote 
dag. Het winkelplein De Roserije 
was omgetoverd tot een groot 
feestplein en het naastgelegen 
Zuiderhofje, de binnentuin van 
complex RozenStaete, was niet 
vergeten. Hier stonden diverse 
kinderspelen waar de kinderen 
zich na deelname zelf konden 

trakteren op een leuk cadeau 
met snoep bij de BOC-kraam 
geschonken door HV Woon-
belang. Bij Mondriaan kregen 
ze bij de kraam een gratis 
suikerspin. Snackpoint De Heeg 
had voor hun een frikandel en 
de kinderen konden meedoen 
aan de gratis ballonnenwedstrijd 
aangeboden en verzorgd door 
Woonpunt. 
Ook waren er diverse muziek- 
en dansoptredens. Het waren 
een aantal drukke maanden van 
voorbereiding maar na zo’n 
geslaagde activiteit heb je wel 
iets om naar terug te kijken. Uit 
de complimenten die we kregen 
van bewoners en van Woonpunt 
kunnen we concluderen dat het 
zeer geslaagd was. 

Fotoclub De Heeg heeft van deze 
dag vele leuke foto’s gemaakt.
Bekijk onze vernieuwde website
www.bocroserije.jouwweb.nl. 
Ook hebben we een nieuw logo 
en nieuwe flyers en visitekaartjes 
van de BOC, allemaal geschon-
ken door Trajekt. 

Wij als BOC RozenStaete kunnen 
spreken van een geslaagde 
samenwerking die resulteerde 
in een feestelijke  dag die zeker 
voor herhaling vatbaar is. Wij 
willen hiermee eigenlijk laten 
zien aan andere BOC’s dat iets 
organiseren je meer oplevert dan 
alleen maar het doorgeven van 
klachten. In contact komen met 
ons is ook mogelijk via de website 
of via mail:
bocroserije@hotmail.nl

Prachtig optreden van Losbollos.

De Dames van De BOC.
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Sinds de oprichting van BOC 
Molukse buurt heeft Woonbelang 
twee keer haar jaarvergadering 
gehouden in het stichtingsgebouw 
Moetiara Maloekoe. Daarnaast 
heeft BOC Molukse buurt de half-
jaarlijkse vergaderingen gehouden 
in Malberg en elders bijgewoond. 

Het bestuur van Woonbelang was 
op 27 november 2011 aanwezig 
bij de herdenkingsdienst in het 
kader van het 50-jarig bestaan van 
de Molukse wijk.

Daarnaast werd door Woonbelang 
ook een financiële bijdrage 
geleverd voor het Sinterklaasfeest 
in 2010. 

Voor dit jaar heeft Woonbelang 
een financiële bijdrage geleverd 
voor het ouderen-project in de 
Molukse wijk, waarbij aan de 1e 
generatie Molukse bewoners als 
afsluiting van 2012 een gezellige 
middag wordt aangeboden met 
een hapje en een drankje, muziek 
en toneel. 

BOC Molukse buurt heeft jaarlijks 
een bespreking met Tony van 
Tongeren en Sidi Bibouda beiden 
contactpersonen van Woonpunt.

De onderwerpen die aan de orde 
kwamen waren onder andere:

•
renovatie woningen 
(enquête bewoners,              
voorlichting door 

Woonpunt) 

•
verlichting brandgangen

•
schoonmaken 
brandgangen

De renovatie van de woningen 
werd in 2008 en 2009 gereali-
seerd.

BOC
Molukse buurt
Bewonersoverleg Commissies (BOC’s) zijn aangesloten 
bij Woonbelang, een huurdersbelangenvereniging voor 

de huurders van Woonpunt. De woningen van de 
Molukse wijk worden verhuurd door Woonpunt. 

Vandaar dat in 2003 door wijlen Connies Lewerissa een 
BOC Molukse buurt werd opgericht.

Op vrijdag 19 oktober jongstleden 
had ik een afspraak staan met 
BOC-lid William Makatita om met 
mij te wandelen door zijn woon-
wijk. Deze wijk heeft 107 woning-
en en wordt sinds 1961 bewoond 
door Molukse Nederlanders. 
Inmiddels zijn dat vier generaties. 
De leefgemeenschap is zeer hecht 
en hulpverlening aan je buur staat 
voorop. 

Al wandelend door de buurt viel 
mij dat het meeste op. Zeer opval-
lend was de vriendelijke en sociale 
uitstraling van de bewoners. 
Ondanks - of misschien wel 
dankzij- dat de bewoners bestaan 
uit vier generaties en de leeftijd 

Volg ons op Twitter!

hvwoonbelang  



7

Mijn rondgang door...

De Molukse
woonwijk

Maastricht

dus varieert van 0 tot 100 jaar 
is men er voor elkaar. Dat is ook 
goed merkbaar bij de wandeling 
door een schone buurt en de 
vriendelijkheid die men naar 
elkaar uitstraalt. Een goede dag 
met een glimlach - zelfs naar 
zo’n vreemde vogel als ik- is de 
normaalste zaak van de wereld. Ik 
sprak met een bewoonster van de 
eerste generatie de 87 jarig Mw. 
Halauwet. Zij zei spontaan dat zij 
hier “heel fijn” woont.

Ook andere bewoners gaven dit 
aan. Twee belangrijke trefpunten 
zijn de kerk BETH-EL, dat letterlijk 
Godshuis betekent, en het gemeen-
schapshuis. Alle festiviteiten spelen 

zich hier af en eenieder neemt 
hieraan deel. De naam Moetiara 
Maloekoe, letterlijk de Parel van 
de Molukken, is voor deze woon-
wijk dan ook zeer op zijn plaats,
sprekend en terecht.

Ook Woonpunt draagt zijn steentje 

bij  om de leefbaarheid hier goed 
in stand te houden. In zijn totaliteit 
genomen staat de woonbuurt 
er goed op. De bewoners zijn 
tevreden over de klantgerichtheid 
van Woonpunt. Ik zou hier best 
willen wonen.

Wiel Heijenrath, voorzitter.



Deze bijeenkomst stond in het 
teken van Wonen 4.0, een woning-
marktakkoord dat de Woonbond in 
mei sloot met Aedes, Vereniging
Eigen Huis en de makelaarsorgani-
saties. De heer Pierre Janssen van 
de Woonbond was deze avond 
aanwezig om daar uitleg over te 
geven. Wonen 4.0 is echter achter-
haald, daar het tweede kabinet 
Rutte slechts delen van dit akkoord 

heeft overgenomen en helaas niet 
het gehele akkoord. Pierre Janssen 
begon de uitleg dan ook met 
enkele krantenkoppen van de afge-
lopen week:

Daarna vertelde Pierre Janssen 
over de situatie voor de woning-
markt onder het kabinet Rutte I. 
Vervolgens wat het Kunduz-akkoord 
voor de woningmarkt betekende 
en wat de plannen van het tweede 
kabinet Rutte zijn. Hij legde de 
uitgangspunten van Wonen 4.0 
naast deze plannen. Er volgde 
een discussie met BOC-leden en 
bestuursleden van Woonbelang 
over de kabinetsplannen. Deze 
spitste zich toe op wie ertegen 
in het verzet komt of zou moeten 
komen: De Woonbond of wij als 
BOC’s en Woonbelang.

Themabijeenkomst van Woonbelang met de BOC’s

Op 30 januari is er een 

informeel overleg met de leden

Karel Majoor en Tom 

Schulpen van de Raad 

van Commissarissen en de 

huurdersorganisaties 

HV Coriovallum,

HBV Groot Hoensbroek, 

HV Swentibold en HV 

Woonbelang.
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Op 12 november jongstleden vond het overleg 
tussen Woonbelang en de BOC’s plaats. Wiel 

Heijenrath, voorzitter van Woonbelang, opende 
deze avond, heette  iedereen van harte welkom 

en gaf aan verheugd te zijn met de hoge opkomst. 
Vervolgens stelde hij twee nieuwe kandidaat-

bestuursleden voor: de heer John van Geel, BOC 
-voorzitter Mariaberg-Statensingel en de heer Wim 

Schlösser, BOC-voorzitter Brusselse Poort.

Het H-woordtaboe 
is gesneuveld

Het debat over de huizenmarkt uitgesteld

Scheefwoners als
ratten in de val



Themabijeenkomst van Woonbelang met de BOC’s
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Volg ons op Twitter!

hvwoonbelang  

Aan Pierre Janssen werd de vraag 
gesteld wat de Woonbond doet 
om de  plannen van het huidige 
kabinet onder de aandacht te 
brengen. En dan met name de 
negatieve gevolgen die dit plan 
heeft voor de huurders van 
Nederland.

Deze avond waren ook de twee 
leden van de Raad van Commis-
sarissen van Woonpunt, de heer 
Majoor en de heer  Schulpen, 
aanwezig. Zij zijn benoemd op 
grond van een voordracht door 
de vier bij Woonpunt aangesloten 
huurdersverenigingen. Zij mengden 
zich ook in de discussie. De heer 
Majoor stelde voor om de partijen 
van Wonen 4.0 samen te laten 
werken om de negatieve gevolgen 
van het huidige akkoord voor alle 
vier de partijen te beïnvloeden en 
onder de aandacht te brengen van 
het kabinet.

Bij de afronding van dit thema 
maakte een BOC-lid de opmerking 
dat de prioriteit van Woonbelang  
hoort te liggen bij het TIJDIG 
informeren van de leden, zodat 
zij eventueel kunnen protesteren. 
Woonbelang beaamt dit. Op dit 
moment is echter nog niet geheel 

duidelijk wat het nieuwe kabinet 
van plan is. Woonbelang zal het 
kabinet blijven volgen en daar 
waar mogelijk is contact leggen 
met betrokkenen. De avond werd 
afgesloten door onze voorzitter 
Wiel Heijenrath, hij bedankte 
Pierre Janssen voor zijn uitleg en 
nodigde eenieder uit voor een 
gezellige informele voortzetting 
van de avond.



Overleg met
WOONPUNT

Tot één van de activiteiten van Woonbelang behoort het geregelde overleg met 
Woonpunt. Iedere zes weken zitten we bij elkaar. In de afgelopen maanden 
kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Steeds terugkerend onderwerp 

is de stand van zaken met betrekking tot de herstructurering waar Woonpunt 
in verschillende wijken mee bezig is zoals in Nazareth, Mariaberg, Caberg, 

Malpertuis en Wittevrouwenveld.
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Op het gebied van herstructurering 
in de wijk Pottenberg is nog 
weinig te melden omdat er door 
de gemeente Maastricht een 
buurtontwikkelingsplan is gemaakt 
dat nog verder uitgewerkt moet 
worden.

Met betrekking tot het onderhoud 
in bepaalde wooncomplexen 
hebben we aan Woonpunt 
gevraagd ons van tevoren te infor-
meren waar groot dit gaat gebeu-
ren. Voor zover nodig kunnen wij 
dan aan de BOC’s onze diensten 
aanbieden. In januari krijgen we 
een overzicht waar in 2013 groot 
onderhoud op de lijst staat  nadat 
de Raad van Commissarissen van 
Woonpunt daar zijn goedkeuring 
aan heeft gehecht.

Wat het huurbeleid betreft is de 
huurverhoging voor de sociale 
huurwoningen in 2012 beperkt 
gebleven tot het inflatiepercentage. 
Bij de geliberaliseerde huurwo-
ningen liggen de huurverhogingen 
veelal twee tot drie procent boven 
de inflatie. Dit percentage is 
gerelateerd aan marktconforme 
huurprijzen. Wij zijn echter van 
mening dat naast de marktconfor-
miteit van de huur ook sociale 
aspecten een rol moeten spelen 
bij het vaststellen van de huurver-
hoging.

Duidelijk is inmiddels wel dat met 
het aantreden van het kabinet 
Rutte II de geplande huurverho-
gingen voor 2013 rampzalige 
gevolgen kunnen hebben voor de 
huurders van sociale huurwoning-
en. 

Naast het inflatiepercentage gaat 
de hoogte van het inkomen van de 
huurder een rol spelen. 
Er wordt gedacht aan huurverho-
gingspercentages van 1,5%, 2,5% 

en 6,5% bovenop het inflatieper-
centage. 

In de vergaderingen wordt ook 
regelmatig aandacht gevraagd 
voor problemen die BOC’s bij hun 
functioneren ondervinden.  

Hardnekkige problemen van 
huurders worden besproken. 

Verder werden we geïnformeerd 
over veranderingen binnen de 
organisatie van Woonpunt.

Ook kwam aan de orde de 
mogelijke aanpassing van het 
Sociaal Plan wanneer huurders 
moeten verhuizen naar een andere 
woning vanwege herstructurering 
in hun buurt. 

Wij kregen uitleg over het plan 
Wijkenaanpak 4.0. Dit gemeente-
lijk plan gaat over een herziene 
visie van haar betrokkenheid bij 
de wijken. Dit  heeft te maken met 
het stimuleren van een grotere 
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zelfredzaamheid van de bewoners 
en hoe daar als gemeente op in 
te spelen. De woningcorporaties 
waaronder Woonpunt worden 
daarbij ingeschakeld. 

Informatie kregen we ook over een 
pilotproject van Woonpunt met 
betrekking tot woonruimtetoewij-
zing.

Woonpunt maakt deel uit van een 
samenwerkingsverband dat het 
plaatsen van zonnepanelen op 
grondgebonden huurwoningen 
gaat stimuleren. Besproken werd 
hoe Woonpunt dat denkt aan te 
pakken. Er moeten afspraken 
gemaakt worden over vergoeding-
en aan huurders indien zij hun 
woning gaan verlaten nadat zonne-
panelen zijn geïnstalleerd. 

Het overleg met het regiomanagent 
van Woonpunt Maastricht & Mer-
gelland is een belangrijk moment 
om informatie uit te wisselen en 
actuele zaken te bespreken.
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COLOFON
Kantooradres: Malpertuisplein 46, 6217 CD  Maastr icht

Website: www.woonbelang.com

Twitter: http://twitter.com/hvwoonbelang   

Telefoon: 043 354 09 19

Vormgeving: www.ivographic.nl

Druk: MTB Regio Maastr icht NV

is een uitgave van Huurdersvereniging Woonbelang

Informeel overleg gezamelijke 
Huurdersverenigingen

Maastricht kent drie huurdersver--
enigingen, te weten: Servaassleutel 
(van Servatius),  Woonvallei (van 
Maasvallei) en Woonbelang 
(van Woonpunt). Vier keer per 
jaar hebben wij gedrieën een 
gezamenlijk informeel overleg 
afwisselend bij een van de huur-
dersverenigingen op kantoor. 

De laatste keer, 17 oktober jongst-
leden, waren wij te gast bij 
Huurdersvereniging Servaassleutel 
op de Maasboulevard.Tijdens dit 
informeel overleg wordt gepraat 
over zaken die ons, de huurders-
verenigingen, bezighouden. We 
wisselen ervaringen uit, geven 
elkaar tips en informeren elkaar 
over actualiteiten. Enkele onder-
werpen die aan de orde kwamen 
zijn bijvoorbeeld: de huurver-
hoging, de ledenpanels, de 

B.O.C.’s, het werven van bestuurs-
leden en de contacten die men 
heeft met de betreffende corpora-
tie. 

Ook kwam het lidmaatschap van 
de Woonbond aan de orde, twee 
van de drie  huurdersverenigingen 
zijn lid. “Wat is de meerwaarde?”, 
vroeg de derde vereniging. Wij 
wisselden informatie met elkaar 
uit, vulden elkaar aan en hebben 
elkaar op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen die de huurders 
betreffen. 
Zoals de grotere en kleinere pro-
jecten die de corporaties uitvoeren 
of uitgevoerd hebben. 
Hoe verliepen die, hoe en op 
welke wijze werden de huurders 
geïnformeerd en erbij betrokken? 
Wat weten de verenigingen van 
het project zonnepanelen dat nu 

actueel is. Welke informatie kunnen 
wij aan onze leden hierover 
geven? Hoe staat jullie corporatie 
hier tegenover? Wat bieden zij 
de huurders aan? Ook praatten 
we over het werven van nieuwe 
leden voor onze verenigingen 
en wisselden we tips uit. Verder 
bespraken we op welk gebied 
we zouden kunnen samenwerken. 
Bijvoorbeeld samen cursussen 
aanbieden aan onze BOC-leden; 
dan zijn we met een grotere groep 
en kan een cursus misschien in het 
zuiden gehouden worden in plaats 
van in het midden van het land. 

Na twee uur waren we bijgepraat, 
hadden we nuttige tips en informa-
tie uitgewisseld  en maakten we de 
afspraak voor een volgend overleg 
in het begin van het nieuwe jaar 
bij Woonvallei.


