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Wiel Heijenrath opende 
deze avond met een dank-
woord aan iedereen die 
gekomen was. 
Er waren meer dan dertig 
BOC-leden naar deze 
avond gekomen, een veel-
belovende opkomst.
Wiel deelde ook mee dat het te-
vens voor hem de laatste BOC-
ontmoeting zou zijn als voorzitter 
van huurdersvereniging Woon-

Overleg van Woonbelang 
met de bewonersoverleg-
commissies op 8 april 2013

belang. Hij kondigde aan op de 
Algemene Ledenvergadering van 
6 mei afscheid te nemen. Na 
achttien jaar draagt hij dan de 
voorzittershamer aan een ander 
over.
Na enkele mededelingen stelde 
hij Gemma Gerrits van Woonpunt 
voor. Zij had een student meege-
nomen die stage liep bij Woon-
punt.Deze stagiair kwam iets 
vertellen over het project ProLiving. 
Een project dat door andere corpo-
raties al toegepast wordt en mis-
schien ook iets is voor Woonpunt. 

Kern van het project  is dat Woon-
punt mensen in wijken benadert 
met de vraag of zij interesse 
hebben om voor Woonpunt knel-
punten in hun wijk te signaleren, 
sfeerverbetering te bewerkstelligen 
en mensen op hun gedrag aan 
te spreken mocht dit nodig zijn. 
Het idee komt van een grote 
woningcorporatie in de Randstad.

Al met al waren de BOC-leden niet 
enthousiast. Zij vroegen zich af of 
niet aan hen voorbijgegaan werd, 
zij doen dit werk toch al, voor de 
huurders, niet voor Woonpunt. Er 
volgde een levendige discussie.

Of Woonpunt ook met dit ProLiving 
project gaat werken is nog maar 
de vraag. Eerst volgt er een 
bereidheidsonderzoek en wordt er 
een kostenplaatje gemaakt.         >
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Nadat deze discussie afgesloten 
werd, stelde Wiel de twee nieuw 
te kiezen bestuursleden voor, te 
weten John van Geel, van BOC 
Mariaberg-Statensingel en  Wim 
Schlösser van BOC Brusselse Poort.  
Op de Algemene Ledenverga-
dering van 6 mei worden zij geko-
zen door de aanwezige leden van 
Woonbelang.
Wim Schlösser gaat zich voorna-
melijk bezig houden met de BOC’s.

De voorzitter bood de BOC-leden 
aan een cursus te volgen om zich 
meer te kunnen verdiepen en te 
scholen in het werk van een BOC. 
Woonbelang wil deze cursus in 
Maastricht aanbieden zodat de 
leden niet naar Utrecht of elders 
in het land hoeven te reizen, waar 
normaliter de cursussen gegeven 
worden. Men discussieerde verder 
over de mogelijke inhoud van de 
cursus en data. Wanneer er meer 
duidelijkheid is over de inhoud van 
de cursus, de data en het aantal 
mensen dat zich opgegeven heeft 
komt Woonbelang met concrete 
voorstellen terug bij de BOC’s.

Er volgde nog een levendige 
discussie naar aanleiding van 
diverse vragen die de aanwezigen 
stelden.

Een drietal aanwezige  BOC-leden 
gaf zich op om een werkgroep 
te vormen die zich bezig gaat 
houden met het werven van leden 
voor Woonbelang. Woonbelang 
ziet het aantal leden langzaam 
teruglopen en dat is jammer. Hoe 
meer leden we hebben hoe sterker 
wij staan in de gesprekken en 
discussies met Woonpunt. 

Graag vragen wij de BOC-leden 

een voortrekkersrol te nemen 
in het benaderen van nieuwe 
huurders in hun wijk, zich voor te 
stellen en  de nieuw huurders te 
vragen zich aan te melden als lid 
van Woonbelang. Zij kunnen de 
nieuwe buurtbewoners het belang 
van een lidmaatschap uitleggen 
alsook de functie van Woonbelang 
en de BOC.

Na deze avond vol 
gesprekonderwerpen sloot Wiel 
de bijeenkomst af en nodigde 
hij iedereen uit onder het genot 
van een drankje en borrelhapje 
gezellig na te praten.                 <

Op vrijdag 26 april was 
Johan Smit -als eerste die 
ochtend in Maastricht- de 
gelukkige die uit handen 
van burgemeester Onno 
Hoes een koninklijke 
onderscheiding mocht 
ontvangen.

Al om kwart voor negen moest 
hij zijn opwachting maken in “de 
Haarder Hoof” in Borgharen. Een 
groot aantal personen was getuige 
van de benoeming van Johan tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.

Zijn verdiensten zijn talrijk. Tot op 
de dag van vandaag zette of zet 
hij zich in voor De Zonnebloem, de 

Johan Smit ‘‘Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau”

Bescherming Bevolking, de 
Dorpsraad Itteren en de senioren-
vereniging daar. Hij was oprichter 
van het Heugems Wijkblad “de 
Baorebinder” en secretaris bij de 
organisatie van de Heugemse tent-
feesten, zanger en bestuurslid van 
het Mannenkoor Borgharen, 
bestuurslid en secretaris bij Huur-
dersvereniging Woonbelang, 
bestuurslid RTV Maastricht en lid 
van de adviescommissie Senioren-
beleid Maastricht.                      <

Johan, 
van harte proficiat met 

deze dik verdiende 
onderscheiding!
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Wiel heette de leden persoonlijk 
welkom bij de deur van vergader-
zaal in ‘t Förtsje te Belfort. Velen 
wilden hem deze laatste keer per-
soonlijk ontmoeten en bedanken. 
De vergadering startte dan ook iets 
later dan gepland. Wiel opende de 
vergadering met een welkom aan 
alle leden en de mededeling dat 
dit voor hem de laatste algemene 
ledenvergadering was als bestuurs-
lid en voorzitter van Woonbelang.  
Na enkele algemene mededelin-
gen gaf hij het woord aan Johan 
Smit, de secretaris. Johan vertelde 
in het kort wat Woonbelang het 
afgelopen jaar 2012 allemaal 
gedaan heeft, welke belangrijke 
kwesties aan de orde geweest zijn, 
welke overleggen met wie hebben 
plaatsgevonden en welke punten 
daarbij aan de orde kwamen. 
Veel aandacht ging in 2012 en in 
het begin van 2013 uit naar het 
woonakkoord van het kabinet Rutte 
II. Ondanks al onze inspanningen 
en afgegeven negatief huurverho-
gingsadvies  is het Woonbelang 
niet gelukt  Woonpunt af te laten 
zien van de inkomensafhankelijke 
huurverhogingen.

Na het secretarieel verhaal kwam 
Frans van der Heijden, de  pen-
ningmeester van Woonbelang, 

Algemene ledenvergadering Woonbelang 6 mei 2013
Deze ledenvergadering stond vooral in het teken 
van het aftreden van voorzitter Wiel Heijenrath. 

De opkomst was meer dan het dubbele in 
vergelijking met 2012. Een dankbetoon aan Wiel? 

Na achttien jaar voorzitterschap droeg hij, later 
tijdens de vergadering, de voorzittershamer over.

aan het woord. Er werden door 
de leden kritische vragen over 
de voorgelegde financiële cijfers 
gesteld die Frans duidelijk en cor-
rect beantwoordde. Ook liet hij de 
begroting voor 2013 zien en legde 
hij enkele posten, na vragen van 
de leden, uit.  Er volgde een leven-
dige discussie die de avond interes-
sant maakte en de  betrokkenheid 
van de leden goed tot uitdrukking 
bracht.
Daarna kwam het moment dat de 
verkiezing van nieuwe bestuurs-
leden en de herverkiezing van 
zittende bestuurders plaats zou 
vinden. De heren Van Geel en 
Schlösser werden voorgesteld en 
de heer Van der Heijden stelde 
zich herkiesbaar. Alle drie werden 
bij acclamatie gekozen.
Vervolgens trad  Wiel Heijenrath 
af als bestuursvoorzitter. Hij ont-
ving een welgemeend applaus 
van alle leden en collega’s voor al 
het werk en zijn betrokkenheid bij 
Woonbelang gedurende achttien 
jaren. Frans had nog een verras-
sing voor hem. Als eerbetoon aan 
zijn inzet werd Wiel benoemd tot 
erevoorzitter van Woonbelang; 
een ceremoniële functie zonder 
bevoegdheden.
Frans nam als vicevoorzitter de ver-
gadering over en stelde John van 

Geel verkiesbaar als voorzitter. Het 
aantal handen dat de lucht inging 
was duidelijk. John werd verkozen 
tot de nieuwe voorzitter van Woon-
belang. Proficiat! Wiel maakte het 
moment compleet door de voorzit-
tershamer persoonlijk aan John 
over te dragen en gaf hem nog een 
goede raad mee: ben jezelf, met al 
je kwaliteiten!
Samen met de collega’s Frans van 
der Heijden, Johan Smit, Wim 
Schlösser en Ria Makatita-Hendrix 
vormt John van Geel  nu het be-
stuur van Woonbelang.
Als voorzitter sloot  John de verga-
dering  en nodigde iedereen uit 
voor een drankje en een hapje om 
de avond mee af te sluiten. Veel 
leden maakten van deze gelegen-
heid nog even gebruik om Wiel 
Heijenrath persoonlijk te bedanken 
en afscheid van hem te nemen.    <
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Ook bij de Maastrichtse huurdersver-
enigingen heeft Wiel Heijenrath af-
scheid genomen. De besturen van Ser-
vaassleutel (Woningstichting Servatius), 
Woonvallei (Woningstichting Maasval-
lei) en Woonbelang (Woonpunt) kwa-
men in de voorbije jaren één keer per 
vier maanden bij elkaar om allerlei 
zaken te bespreken die met de Maas-
trichtse huurderswereld te maken 
hebben.

Wiel Heijenrath was veelal de centrale figuur bij die 
vergaderingen. Hij bracht meestal de onderwerpen 
die relevant waren in en die werden dan ook uitge-
breid besproken.

Logisch dat de besturen van Woonvallei en Servaas-
sleutel het initiatief namen om, op het moment dat 
Wiel ook hier afscheid moest nemen, een bijzondere 
vergadering te organiseren. Op dinsdag 24 april 
kwamen zij samen met het bestuur van Woonbelang 
bij elkaar in een prettige ambiance in “de Hof van 
Huntjens” te Amby.

Riny Jalhay, Cor Coerse en Hein Ploum van Woon-
vallei, Wiel Passau en Henri Partouns van Servaas-
sleutel en John van Geel, Wim Schlosser, Johan Smit 

De drie Maastrichtse
huurdersverenigingen

en Frans v.d. Heijden van Woonbelang waren erbij. 
En Wiel Heijenrath uiteraard.

Onderwerpen die in de afgelopen jaren “hete hang-
ijzers” waren bij onze huurders en huurdersvereni-
gingen werden in de herinnering teruggeroepen. Zoals 
bijvoorbeeld de huurdersdemonstratie in 2006 op de 
Dam. In twaalf bussen gingen we naar Amsterdam 
met huurders van de drie woningcorporaties uit 
Maastricht. We waren goed gemotiveerd om er een 
pittige demonstratie van te maken. De toenmalige 
minister heeft het geweten en de huurplannen gingen 
van de baan.
In een gezellige sfeer hebben we in “de Hof” van een 
brunch kunnen genieten en waren er tussendoor 
lovende speeches van de voorzitters van Servaas-
sleutel en Woonvallei. 

Als blijk van waardering werden er cadeaus aan 
Wiel overhandigd. Ook in de setting van de drie 
huurdersverenigingen realiseren we ons dat een 

tijdperk, waarin Wiel 
Heijenrath in heel 
veel huurderszaken 
de “kartrekker” was, 
wordt afgesloten. 
Het zal nooit 
meer worden als 
vroeger. Desondanks 
blijven de drie 
huurdersverenigingen 
met elkaar in gesprek 
met in gedachte het 
vuur en de motivatie 
die Wiel Heijenrath 
altijd uitstraalde.      <

Even voorstellen..!
Beste huurders ,
Op 6 mei jongstleden hebben de op 
de Algemene ledenvergadering aan-
wezige leden mij als bestuurslid en 
als voorzitter gekozen. Mijn naam 
is  John  Van Geel en ik  ben al ruim 
dertig jaar woonachtig in of zo u wilt 
óp Mariaberg. 
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest 
in wat mensen bezighoudt op het 
gebied van werken - leven - wonen.
Ik heb op dat vlak nooit stil gezeten en 
ben actief geweest als vakbondskader-
lid in CAO- en pensioencommissies en 
op de terreinen van Arbeidsomstan-
digheden en Veiligheid. Ook ben ik lid 
geweest  van ondernemingsraden en 
centrale ondernemingsraden.
Daarnaast ben ik werkzaam geweest 
binnen het buurtwerk  jongerenwerk, 
het buurtplatform en een volkstuin-
groep. Momenteel ben ik voorzitter 
van BOC Mariaberg-Statensingel en 
zit ik in de Biedermeiergroep die de 
sloop en nieuwbouw van woningen 
in Mariaberg ten behoeve van de 
huurders begeleidt.
En dan nu de nieuwe uitdaging als 
bestuurslid en tevens voorzitter van de 
huurdersvereniging Woonbelang. Laat 
ik er dit van zeggen: het was en is nog 
erg wennen aan alle afkortingen en 
termen die op mij afkomen, maar dit 
terzijde.

MIJN MOTTO IS EN BLIJFT:
MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN
ZORG DAT DE MENS ALS HUURDER 

CENTRAAL STAAT MET EEN 
VERANTWOORDELIJKHEID DIE 

EENIEDER ZELF NEEMT EN DRAAGT.

Als bestuur van huurdersvereniging 
Woonbelang zullen we de komende 
jaren de belangen van de huurders en 
in het bijzonder onze leden zeer goed 
behartigen.
Laten we wel wezen: met het Haagse 
bezuinigingsfetisjisme gaat de zon 
steviger onder aan de horizon van 
hurend Nederland voor zowel de 
huurders als de corporaties. Er heerst 
op het moment een houding in huur-
dersland die, als gevolg van de invoe-
ring van inkomensafhankelijke huurver-
hogingen, aan lijkt te sturen op het  
einde van de sociale huursector. 
Zeker gelet op de invoering van de 
verhuurdersheffing. “Laat de huurder 
maar dokken”.
Voor sommigen in Den Haag een 
masterplan. Wat mij betreft: een disas-
terplan!
Maar... beste iedereen, we laten ons 
er tòch niet onder krijgen..?
We zullen hoe dan ook, rechts- of 
linksom, onze invloed blijven laten 
gelden. Ik eindig dit stukje met waar 
mijn persoonlijke inzet steeds mee 
begint: “De huurder als mens zal altijd 
voorop staan“.

Uwer John

Beste leden van Woonbelang, 
Via dit artikel wil ik mij graag voor-
stellen. Mijn naam is Wim Schlösser.
Ik ben in 1952 geboren in Kerkrade 
en heb daarna in mijn jeugd in Twente 
en in de Achterhoek gewoond.
In de jaren ‘70 ben ik weer naar 
Limburg gekomen. In de Achterhoek 
heb ik de middelbare school doorlo-

pen in een technische opleiding en 
ben ik betrokken geweest bij de 
schoolkrant en verenigingsblaadjes. 
Daarna heb ik altijd in het vereni-
gingsleven gezeten. Momenteel 
organiseer ik reisjes voor modelbaan-
verenigingen. 
Hoe ben ik in contact ben gekomen 
met het woningbouwgebeuren?
Ongeveer twaalf jaar geleden waren 
er problemen in de buurt Brusselse 
Poort waar ik woon. Ik ben navraag 
gaan doen of er een buurtplatform 
of een bewonerscommissie (BOC) 
in onze buurt was. Op initiatief van 
Woonbelang werd indertijd besloten 
een BOC op te richten waar ik vanaf 
dat moment deel van ben gaan 
uitmaken. 
Ik vertegenwoordig onze wijk daar-
naast ook in het wijkteam van de 
gemeente, in het buurtplatform en in 
de inspraakcommissie aanlanding 
Noorderbrug. Ik vind dit voor de 
belangenbehartiging van de buurt een 
zeer goede combinatie vanwege de 
contacten op verschillende niveaus.
Bestuursleden van Woonbelang 
wisten dat ik met prepensioen ging en 
hebben mij benaderd met de vraag of 
ik tot het bestuur wilde toetreden. 
Ik heb ja gezegd en als speciaal 
aandachtsgebied het verbeteren en 
intensiveren van de contacten tussen 
het bestuur en de aangesloten BOC’s 
opgepakt. In de afgelopen periode 
heb ik een overzicht gemaakt van alle  
bewonersoverlegcommissies, hun 
leden, vergaderdata en de 
onderwerpen die hen bezig 
houden. Door de verslagen van 
hun vergaderingen blijven wij 
op de hoogte van wat er bij hen 
speelt en kunnen we hen waar 
nodig ondersteunen. Middels een 
kennismakingsgesprek op het kantoor 
van Woonbelang wil ik graag met 
de  BOC’s in contact komen en hen 
informeren over wat Woonbelang voor 
hen kan betekenen.

Ik zie uit naar een plezierige samen-
werking met de BOC’s. 

Wim Schlösser                                <

Het nieuwe bestuur bestaat uit van links naar rechts:
Ria Makatita-Hendrix, Frans van der Heijden, John van Geel, Wim Schlösser, Johan Smit.
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Er was voor alles gezorgd, in 
samenspraak met Wiel, dat natuur-
lijk wel. De uitnodigingen waren 
weken eerder al de deur uitgegaan 
en “Wiel“ viel bij veel mensen op 
de deurmat.
In het sfeervol hotel Beaumont 
werden de genodigden hartelijk 
ontvangen en konden ze het recep-
tieboek tekenen. De gasten stroom-

Afscheidsreceptie van Wiel Heijenrath als voorzitter van Woonbelang
Maandag 13 mei 2013 was het dan zo ver. 

Wiel Heijenrath nam afscheid als voorzitter van 
Huurdersbelangenvereniging Woonbelang.
De afscheidsreceptie vond plaats in hotel 

Beaumont in Wyck, Maastricht.
den al voor half acht binnen. Velen 
dragen Wiel een warm hart toe en 
wilden hem persoonlijk bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor de 
huurders van Woonpunt.

Ceremoniemeester Jan Janssen 
opende de avond met een hartelijk 
welkomstwoord en een passende 
beschrijving van Wiel als voorzit-

ter, zijn stijl van vergaderen en 
overleggen; hij polderde al voordat 
de regering dat uitgevonden had. 
Eenieder herkende Wiel in het ver-
haal en had zo zijn eigen gedenk-
waardige momenten in gedachten.  
Er volgden nog meer sprekers en 
tussendoor was er gelegenheid om 
met Wiel te praten en te genieten 
van een drankje en een hapje.
Mirjam Depondt directeur-
bestuurder van Woonpunt kreeg 
het woord en vertelde over haar 
ervaringen met Wiel en beloonde 
zijn inzet niet alleen met lovende 
woorden maar ook met een prach-
tig uurwerk met inscriptie. 

Jacques Costongs, wethouder van 
de gemeente Maastricht kwam ver-
volgens aan het woord en ook hij 
overhandigde Wiel een cadeau: 
een schilderij van Maastricht.  
Bert Vrolijk directeur Woonpunt 
Maastricht en Heuvelland liet Wiel 
plaatsnemen op een ingepakte 
stoel. Langzamerhand werd dui-
delijk dat er iets moois onder het 
papier zat. Een speciale tekening 
gemaakt voor Wiel, typerend voor 
Wiel. Met deze praatstoel kan hij 
thuis goed in gesprek gaan met 
zijn gasten.
De laatste spreker, John van Geel, 
de nieuwe voorzitter van HV 

Woonbelang nam plaats achter de 
microfoon. Zichtbaar ontroerd gaf 
hij aan niet in Wiel zijn voetsporen 
te kunnen én willen treden maar 
dat hij zijn eigen weg zal trachten 
te vinden als voorzitter. Wel neemt 
hij de wijze tips en raad van Wiel 
mee en zal hij gebruik maken van 
de vele goede contacten die Wiel 
gelegd heeft voor de huurderbe-
langenvereniging. John zal, net 
als Wiel, zich voor meer dan 100 
procent inzetten voor de huurders.
Tussendoor en na afloop van alle 
speeches genoot men van de sfeer, 
gastvrije bediening en gesprekken 
met elkaar.

Het laatste woord was voor Wiel, 
hij bedankte iedereen voor zijn of 
haar aanwezigheid, zei het kort te 
houden, maar dat lukte hem niet 
echt. 

Ook richtte hij zich tot zijn vrouw. 
Hij bedankte Bep voor alle steun 
en het toestaan dat hij zoveel uren, 
waarin zij hem moest missen, be-
zig was  de belangen van anderen 
te behartigen. Bep verdient een 
applaus!

We kijken terug op een geslaagde 
receptie voor onze erevoorzitter 
Wiel Heijenrath.                         <
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Geweldige gebeurtenis
8 april 2006. Landelijke demon-
stratie tegen de plannen van Minis-
ter Dekker van VROM georgani-
seerd door de Nederlandse Woon-
bond.

Deze minister was van plan om 
over te gaan tot uitbreiding van de 
geliberaliseerde sector: met ander 
woorden, meer huurders gaan 
belasten met hogere niet accep-
tabele huren. Onder het motto 
“Houd huren betaalbaar” kwamen 
ongeveer 5000 huurders naar 
Amsterdam om te demonstreren 
tegen deze belachelijke plannen. 
De huurdersverenigingen Woon-
vallei, Servaassleutel en Woonbe-
lang staken de koppen bij elkaar 
met het resultaat dat twaalf auto-
bussen met ongeveer 700 huurders
‘s morgens om acht uur vertrokken
vanaf de Geusselt naar Amster-
dam.
Alle demonstranten ontvingen in 
de bus een lunchpakket en gratis 
koffie op pleisterplaats “de Lucht” 
nabij Den Bosch. Een dag om niet 
te vergeten. Na de succesvolle 
demonstratie zijn in het centrum 
van Amsterdam “de bloemetjes” 
nog even buiten gezet. Om tien 
uur ‘s avonds waren we moe en 
voldaan weer thuis.

Spannende gebeurtenis
Diezelfde dag in Amsterdam op de 
Dam 13.00 uur. Door de Woon-
bond was ik als enige huurder uit 
het land uitgenodigd om met de 
minister in dispuut te gaan. 
Ik vond dit een geweldige eer. Toen 

de minister in gezelschap van de 
nodige bobo’s arriveerde werd 
ik gevraagd om in een achteraf-
tentje te komen waar de vraagge-
sprekken zouden plaatsvinden. In 
een zeer pittige en lange discussie 
met de minister drong ik aan op 
het niet uitvoeren van haar voorstel 
tot liberaliseren van grote aantallen 
huurwoningen. Hierbij merkte ik op 
dat het gezegde “beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald” 
de minister zeker zou sieren. 

Het gesprek werd live uitgezonden 
op TV Amsterdam en toen we na 
afloop de binnenstad in gingen 
om een biertje te drinken, werd ik 
herhaaldelijk door mij onbekende 
mensen gecomplimenteerd met 
mijn optreden.

Pijnlijk moment
Donderdag 10 januari 2008. Door 
de Woonbond was ik uitgenodigd 
om zitting te nemen in een forum 
“Huren is beter dan kopen” te 
Amsterdam. De aanvang was 
vastgesteld op 11.00 uur. Ik moest 
dus vroeg uit de veren om er op 
tijd te zijn en ik zou met de trein 
van 07.30 uur uit Maastricht 
vertrekken. Het was in de vroege 
morgen nog erg donker en om mijn 
vrouw niet te wekken kleedde ik 
mij met weinig licht praktisch op de 
tast aan. In de trein vouwde ik mijn 
krant open en bracht zo een het 
eerste uurtje door. 

Gaandeweg stapten meer passa-
giers in en keken dan lachend 
richting mij. Wat was dat toch? 

In Utrecht vielen mij letterlijk en 
figuurlijk de schellen van de ogen. 
Aan mijn voeten zat links een 
zwarte en rechts een licht-bruine 
schoen. De rest van de reis naar 
Amsterdam heb ik zoveel als 
mogelijk was mijn rechterschoen 
verborgen onder de treinstoel. In 
Amsterdam aangekomen ben ik 
meteen rechts naast de uitgang 
van het station een schoenwinkel 
binnen gerend voor een paar 
nieuwe schoenen. 

De verkoper vond mijn verhaal erg 
amusant en gaf mij een korting 
van 25% op de aankoop. Dit had 
ik dus verdiend. Toen ik ‘s avonds 
thuis kwam stond mijn vrouw met 
een “begrijpelijke” glimlach mij 
op te wachten. Oh ja, in het forum 
heb ik mijn mondje nog kunnen 
roeren.

Heerlijke gebeurtenis
10 maart 2009. Met mij waren 
nog een tweetal huurders uit 
Amsterdam en Den Haag uitgeno-
digd door de vaste commissie 
Wonen van de  Tweede 
Kamer om onze visie te 
geven op fusies van grote 
corporaties naar nog grotere. 
De plussen en minnen werden 
uitvoerig doorgenomen. De 
meningen liepen ver uiteen. 
Ook waren de commissieleden 
erg geïnteresseerd in het overleg 
van de huurdersverenigingen 
met de corporaties. 
Het werd een 
middagje om niet 
te vergeten. In mijn 
slotwoord heb ik de 
volksvertegenwoor-
digers nog eens duidelijk 
gemaakt dat zij er zijn 
voor het volk en dat de 
huurders daar een zeer 
groot percentage van  
uitmaakten. Ik heb van 
deze dag genoten.         <

Ik wil graag van deze gelegenheid 
gebruik maken om eenieder met 
wie ik de afgelopen jaren heb 

samengewerkt van harte te 
bedanken voor deze mooie tijd.

Het ga u allen goed.
Wiel Heijenrath

De weken voor mijn af-
scheid is mij herhaalde-
lijk de vraag gesteld of 
ik mijn memoires over 
de jaren dat ik voorzitter 
ben geweest zou gaan 
schrijven. Ik ben hier 
echter nog niet aan toe, 
maar met veel enthou-
siasme wil ik graag vol-
doen aan het verzoek om 
hier enkele saillante 
gebeurtenissen en mo-
menten neer te pennen.

Belangrijke gebeurtenis
Het is maart 2000. Door de 
algemeen directeur van Woonpunt, 
de heer Piet Cornelissen, werd het 
voltallig bestuur van Woonbelang 
uitgenodigd om in te schepen op
“de Scheldevallei” met als doel het
tekenen van de eerste samen-
werkingsovereenkomst tussen 
Woonpunt en de huurdersvereni-
ging Woonbelang. Een belangrijk
feit omdat deze samenwerkings-
overeenkomst, ook wel te noemen 
convenant, de bouwstenen levert 
voor het overleg tussen beide 
organisaties.

Het tekenen van deze overeen-
komst werd op weg naar de sluis 
van Ternaaien voorafgegaan door
een diner aan boord van het schip.
De levenspartners van de bestuurs-
leden waren hierbij ook aanwezig.

Terugblik op achttien 
bewogen doch mooie jaren
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Tevredenheidspeiling
reparatie- en 
klachtenbehandeling 

Enquête door Woonbelang
Afgelopen voorjaar heeft bijna 70% van de leden van 
ons digipanel deelgenomen aan de enquête die hen 
door het bestuur werd voorgelegd. De vragen hadden 
betrekking op de melding en afhandeling van klachten 
en reparatieverzoeken door Woonpunt  in 2012.

Zo werd de vraag gesteld: “Bent u tevreden over de 
wijze waarop aan de klacht of het reparatieverzoek 
aandacht werd besteed?” alsook: ”Bent u tevreden  
over hoe uw klacht werd afgehandeld of hoe de repa-
ratie werd uitgevoerd?”. De conclusie die we uit de 
antwoorden kunnen trekken zijn:
•  De aanname en acceptatie van meldingen verloopt  
 matig positief.
• De concrete afhandeling en oplossing van klachten  
 verloopt matig tot slecht.

Vergelijken van de algehele bevindingen over de jaren 
vóór 2012 met de cijfers over 2012 geeft een dalen-
de tevredenheid aan met betrekking tot de melding 
en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken 
door Woonpunt. Of er sprake is van een neerwaartse 
tendens zal een vervolgenquête kunnen aantonen.
Een uitgebreide rapportage van deze enquête is te 
vinden op onze site www.woonbelang.com.
De conclusies zijn onderwerp van gesprek in het twee-
maandelijks overleg met de manager Woondiensten 
van Woonpunt.
Ieder lid van Woonbelang kan deelnemen aan het 
digipanel. Aanmelden kan via een e-mailbericht aan 
info@woonbelang.com

DOEN, en je stem telt mee..!


