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… In die dagen kwamen de Drie Wijzen uit het Oosten met giften én met goede 

bedoelingen. Zij hielden rekening met het Kind en hadden er respect voor!

… In onze dagen echter komen de wijzen uit het Haagse Westen met lege handen en 

zonder goede bedoelingen want zij maken de huurder tot het kind van de rekening.

Namens het bestuur van Woonbelang mag ik u in een welgemeende Kerst- en Nieuwjaarsgroet 
alle goeds en een goede gezondheid toewensen voor nu en 2015!

 Voorzitter Huurdersvereniging Woonbelang, John van Geel
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BLIJFT HUREN  BETAALBAAR?       
Themasessie op 30 september 2014

Armoedegrens
De vraag `blijft huren 
betaalbaar` wordt steeds vaker 
en nadrukkelijker gesteld.  Door 
de  aanzienlijke huurverhogingen 
in 2013 en 2014 zijn heel veel 
huurders zo langzamerhand in 
de situatie gekomen dat ze hun 
huur niet meer kunnen betalen 
als ze niet sterk bezuinigen op 
andere uitgaven. Onderzoeken 
wijzen uit dat dertig procent van 
de huurders na betaling van huur, 
energie- en verzekeringskosten 
onder de armoedegrens leeft. 

Het is dus begrijpelijk dat onze 
leden de vraag stellen wat wij als 
belangenbehartiger er aan doen 
om de jaarlijkse huurverhogingen te 
beperken.

Inflatie
In de jaren vóór 2013 was de 
huurverhoging gekoppeld aan het 
inflatiepercentage. Dat werd dan 
veelal met een procent verhoogd 

Rijksbegroting. Corporaties kregen 
een zogenaamde verhuurderheffing 
opgelegd. Voor Woonpunt betekent 

dit dat er jaarlijks rond de tien 
miljoen euro aan de Schatkist 
moet worden afdragen. Het 
werd al snel duidelijk dat 

huurders hieraan zouden gaan 
meebetalen. Dat de huren dus 

met meer dan het inflatie-
percentage plus een 
procent zouden worden 
verhoogd. “Politiek Den 
Haag” besloot dat de 

huurverhogingen inkomens-
afhankelijk werden. Met dit instru-
ment in handen konden de corpo-
raties voldoen aan de verhuurder-
heffing. Het gevolg was dat de 
huurverhogingen in 2013 en 2014 
vier tot zes en een half procent 
bedroegen.

Negatief advies
Zowel in 2013 als 2014 heeft het 
bestuur van Woonbelang een 
beroep op Woonpunt gedaan om 
de huren niet te verhogen met de 
maximale percentages. En in plaats 
van aan huurinkomsten te denken 
nu vooral eens rekening te houden 
met de situatie van de huurders. Op 
de huurvoorstellen van Woonpunt 
hebben wij in 2013 én in 2014 
een gemotiveerd negatief advies 
uitgebracht. Woonpunt liet echter 
tot tweemaal toe ook weten dat aan 
ons appèl geen gevolg zou worden 
gegeven. Het huishoudboekje laat 
dat niet toe, was het argument.

Actuele situatie
Op uitnodiging van Woonpunt 
heeft het Centraal Huurders 
Overleg Woonpunt (CHOW) 

zodat de huurverhogingen 
tot dan twee tot drie procent 
bedroegen.

Verhuurderheffing
In 2013 is er een radicale 
verandering gekomen. 
Onder andere door het 
financieel wangedrag 
van een aantal 
corporatiedirecteuren 
is bij de overheid 
de algemene indruk 
ontstaan dat de sector 
teveel geld heeft en 
wel “wat” bij zou 
kunnen dragen aan 
het tekort op de

WIST U DAT…

… het loont om te wisselen van energie-

    leverancier? U kunt tot wel € 400,- per 

    jaar besparen  door over te stappen.

... een laptop 30% zuiniger is dan een 

    desktop?

… u tot € 50,-per jaar kunt besparen door 

    alle apparaten uit te schakelen als u ze niet 

    gebruikt? Laat ze ook niet stand-by staan.

… het voor de hygiëne niet nodig is wasgoed 

    warmer dan 40 graden te wassen?

Meer tips voor energiebesparing:

www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

- door Johan Smit -



3
op 30 september jongstleden 
deelgenomen aan een themasessie 
met betrekking tot betaalbaarheid 
van huren. Het CHOW bestaat uit 
de vier huurdersverenigingen van 
huurders bij Woonpunt. In een open 
sfeer is over opties en dilemma’s op 
dit punt gesproken. Dat landelijk 
gezien dertig procent van de 
huurders nu al tekort komt voor de 
meest noodzakelijke uitgaven is een 
alarmerend gegeven. Dat cijfer is 
voor huurders van Woonpunt niet 
anders. Een Woonbelangenquête 
eind vorig jaar binnen ons eigen 
ledenpanel bevestigt dit percen-
tage. Ook de Nederlandse Woon-
bond komt met gelijkluidende 
cijfers.

Inspanningsverplichting
Daarom dat het CHOW, na ampel 
overleg, de directeur-bestuurder van 
Woonpunt heeft laten weten dat 
van Woonpunt een inspanningsver-
plichting verwacht wordt om te ko-
men tot een generieke maatregel 
die inhoud dat iedere huurder een 
korting op het huurverhogings-
percentage krijgt vanaf 1 juli 2015. 

Of Woonpunt die inspannings-
verplichting accepteert en de wens 
van de huurdersverenigingen hono-
reert, was geen onderwerp van 
gesprek tijdens de themasessie.

Lijdzaam toezien?
Wij willen hiermee de gedachte 
weg nemen dat we als belangen-
vereniging enkel lijdzaam toeziend 
aan de kant staan en alles maar 
laten gebeuren. Woonpunt is voor 
ons de aan te spreken partij en dat 
doen we. Onze koepelorganisatie 
de Nederlandse Woonbond richt 
zich tot de politiek en de Tweede 
Kamer.
 
Reacties op dit artikel kunt u geven 
via ons e-mailadres: 
info@woonbelang.com          <

Molukse bewoners
houden hun buurt schoon

In het periodiek overleg van de 
Bewoners Overleg Commissie 
Molukse Buurt met Woonpunt 
werd het schoonhouden van de 
buurt besproken. Met name de 
gangpaden achter de woningen 
vragen de aandacht. 
Als BOC-leden begonnen we 
enthousiast met het werven van 
mensen uit onze buurt voor een 
vrijwilligersgroep. Het plan was 
om samen de gangpaden, de 
groenvoorzieningen in de wijk en 
het kerkplein schoon te 
maken om zo de leefbaar-
heid van onze buurt te 
vergroten en te behouden. 
Nadat we een aantal 
buurtbewoners bereid 
gevonden hadden, 
was de volgende stap 
het aanschaffen van 
de noodzakelijke 
hulpmiddelen. Dankzij 
de sponsoring van 
Woonpunt, Gemeente 
Maastricht, Toko 
Jogya in Malpertuis, 
Uitvaartcentrum Bovens 
in Heer en Gorissen 

WIST U DAT…… u € 25,- per jaar kunt besparen door      kerstverlichting te vervangen door led-    verlichting en dat u zelfs € 50,- per     lichtslang per maand kunt besparen door 
    geen kerstverlichting in uw tuin of aan uw 
    gevel te hangen?… u tot € 80,- per jaar kunt besparen door 
    de gordijnen NIET voor de radiatoren te     hangen en te zorgen dat er ook geen     zitmeubels voor staan?

Meer tips voor energiebesparing:www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Sfeervol Wonen uit Gronsveld 
hebben we de benodigde 
tuingereedschappen kunnen 
kopen voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden in onze wijk. 
Nú kunnen we echt aan de slag!
Namens de bewoners van de 
Molukse Buurt willen wij alle spon-
soren hiervoor oprecht bedanken. <

Bestuur BOC Molukse Buurt
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- door Ria Makatita-Hendrix -

De Nederlandse Woonbond hield op zaterdag 11 oktober 
een landelijke huurdersdag met als thema: ‘voor een betaal-
bare toekomst’. De deelnemers namens Woonbelang stapten 
bij de Geusselt op de door de Woonbond bestelde touringcar 
en arriveerden na diverse opstapplaatsen te hebben aange-
daan bij congrescentrum De Reehorst in Ede.

Meer dan vijfhonderd huurders uit 
het hele land blikten onder leiding 
van dagvoorzitter Cees Grimbergen 
terug op veertig jaar huurdersbe-
weging. Er waren diverse sprekers 
waaronder minister Stef Blok. Hem 
viel een “warm” onthaal te beurt 

en een pittige discussie volgde met 
huurders uit de zaal. Zijn verhaal 
dat het ministerie 400 miljoen 
ter beschikking heeft gesteld aan 
verhuurders om energiebesparende 
maatregelen te treffen werd niet met 
gejuich ontvangen, integendeel. 

van de Woonbond

Vanuit de zaal kwam terecht 
commentaar dat de verwarming 
echt niet nog een graad lager 
kan. Ook zijn opmerking dat er 
fors geld uitgetrokken was voor 
de huurtoeslag viel niet goed. De 
kosten voor de huurtoeslag stijgen 
omdat de huurverhogingen zo 
fors zijn,  per saldo levert dit niets 
op voor de huurder. Integendeel; 
een steeds groter deel van de 
huur valt buiten de huurtoeslag. 
Ook werd er gebrainstormd over 
komende acties en manieren om 
wonen betaalbaar te houden. 
Ronald Paping, directeur van de 
Nederlands Woonbond, sprak ons 
toe en riep allen op samen met 
de Woonbond de politiek wakker 
te schudden en aan te spreken 
op haar verantwoordelijkheid 
voor betaalbaar wonen. In het 
middagprogramma konden we 
kiezen uit zeven masterclasses. 
John van Geel ging naar het wet-
houdersdebat. Naast de bekende 
thema’s als huurverhogingen, 
energielasten en mismanagement bij 
corporaties werd veel aandacht 
besteed aan de woonruimtever-
deling. Een onderwerp dat 
natuurlijk zeker óók de interesse 
van wethouders heeft. Aanwezig 
bij dit debat waren wethouders 
uit Etten-Leur, Leeuwarden en 
Utrecht. John van Geel: “Met de 
invoering van de nieuwe regels 
voor woonruimteverdeling zullen de 
huurdersorganisaties als overleg-
partner van de gemeente aan de 
slag gaan. De nieuwe bevoegdheid 
die de huisvestingswet biedt, kunnen 
huurdersorganisaties gebruiken als 
opstapje om in gesprek te komen 
met de gemeente over allerlei 
woonzaken. De betrokkenheid 
van huurders-organisaties gaat 
verder dan slechts een keer per 
jaar overleggen. Want gemeenten 
gaan een grotere rol spelen in het 
woonbeleid en kunnen beslissingen 
nemen die gevolgen hebben 
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WIST U DAT…… door radiatorfolie achter uw verwarming te      plakken de besparing op kan lopen tot     € 27,- per jaar?… u zelfs tot wel € 85,- per jaar kunt besparen 
    door alleen die kamers te verwarmen waarin 
    u zit of werkt?  En door met behulp van een     gebruiksvriendelijke digitale thermometer     ’s nachts de thermostaat tot 4 graden lager te 

    zetten u nog meer kunt besparen?… u door per keer 1 minuut korter te douchen     € 27,- per jaar kunt besparen?
Meer tips voor energiebesparing:www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

voor huurders. Het is dus zaak voor 
de huurders-organisaties om te 
komen tot een vaste overlegrelatie 
met de gemeente, zodat ook gespro-
ken kan worden over de praktische 
uitwerking van de woonruimte-
verdeling, het signaleren van 
knelpunten, evaluatie en bijsturing.”

Ikzelf koos voor de masterclass 
over energiezuinig wonen. Daar 
kregen we met behulp van een quiz 
handige bespaartips en voorlichting 
over energiezuinige apparaten 
en maatregelen. Ook waren er in 
de foyer diverse informatiestands, 
activiteiten, optredens en live 

muziek. Met een tas vol nuttige 
informatie gingen we aan het einde 
van de middag naar de plenaire 
afsluiting in de schouwburgzaal.
Daar volgde een samenvatting van 
wat in diverse masterclasses aan 
bod gekomen was. Diverse huur-
ders kwamen in beeld met hun 
ideeën over de betaalbaarheid van 
huren en Cees Grimbergen sprak 
met Vera Dalm, directeur Milieu 
Centraal, in het kader van de 
’Week van de Energierekening’.
Ook heeft deze Huurdersdag 
opgeleverd dat er een Burger-
initiatief voor betaalbare huren bij 
de Tweede Kamer ingediend gaat 
worden. De Woonbond gaat de 
voorbereidingen hiervoor treffen.
Als ludieke afsluiting van de 
plenaire bijeenkomst werd er een 
“energiequiz” gepresenteerd door 
drie zeer enthousiaste leden van 
improvisatiegroep Mier.

Pas na de afsluitende borrel, 
waar we met leden van andere 
huurderbelangenverenigingen 
napraatten, gingen we weer 
zuidwaarts, terug met de bus naar 
Maastricht.                                <

• Ronald Paping,directeur Nederlandse Woonbond.
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- door John van Geel -
Op 24 september ontving Huurdersvereniging Woon-
belang de bestuursleden van de huurdersverenigingen 
Servaassleutel (corporatie Servatius) en Woonvallei  
(corporatie Maasvallei) voor het onderling overleg dat 
driemaal per jaar plaatsvindt. Naast het bespreken 
van de stand van zaken binnen de drie huurders-
verenigingen en de kwesties waarmee men te maken 
heeft, zoals bijvoorbeeld de afrekening van service-
kosten, stond het voorbereiden van het gesprek met 
de wethouder als prominent punt op de agenda.

Op 5 november vond dat gesprek plaats in het stadhuis 
op de Markt van Maastricht. Van iedere huurdersver-
eniging waren twee afgevaardigden aanwezig. 
Zij gingen in gesprek met Gerdo van Grootheest, wet-
houder van onder andere Stadsontwikkeling en Ruimte-
lijke Ordening. De insteek voor dit gesprek was het 
centraal stellen van huurders en dan toegespitst op wat 
de toekomst gaat bieden. Op de agenda stonden de 
prestatieafspraken met de corporaties, de betaalbaar-
heid van huren, huisuitzettingen en de nieuwe Huisves-
tingswet.
Per onderwerp werd het volgende besproken. Om tot 
meerjaren-prestatieafspraken te komen worden er vijf 
projectgroepen ingesteld. 
Deze zijn:
· Wonen en Zorg onder leiding van Gert Weenink van 
  Woningstichting Servatius.
· Doe-democratie en eigen kracht/actief burgerschap 
  onder leiding van Jack Gerats, wethouder.
· Betaalbaarheid en Duurzaamheid onder leiding van 
  Frans Crijns van Woningstichting Maasvallei.
· Beschikbaarstelling/Woonruimteverdeling onder 
  leiding van Mirjam Depondt-Olivers van Woning-
  stichting Woonpunt.

· Woonmilieu en Wijkaanpak onder leiding van Gerdo 
  van Grootheest, wethouder.
 
Van Grootheest gaf aan dat het jaar 2015 als aanloop-
jaar gebruikt zal worden.
Wat betreft de betaalbaarheid van huren en het 
aantal huisuitzettingen; dit heeft eenieders aandacht. 
Het is en blijft een buitengewoon complexe zaak. 
Om dit met enkele voorbeelden te verduidelijken;  
Woonpunt verstuurt maandelijks 2500(!) aanmaningen 
tot huurbetaling. Huurschuld komt echter pas op de 
negende plaats bij schuldsanering (bron: Kredietbank). 
Als de huur niet meer betaald wordt zijn er mogelijk 
al schulden bij acht! andere bedrijven of instanties. De 
corporaties zijn samen met de gemeente Maastricht 
en ketenorganisaties bezig een plan van aanpak uit te 
werken om het aantal huisuitzettingen te beperken en 
zoveel mogelijk te voorkomen. Er is op 11 december 
een werkbijeenkomst “preventie huisuitzettingen” 
gehouden. Deze was het vervolg op het al eerder op 
1 oktober gehouden symposium over dit onderwerp.
De Eerste Kamer is op 3 juni 2014 akkoord gegaan met 
de nieuwe Huisvestingswet. De gemeenten kunnen met 
de Huisvestingswet sturen in de woonruimteverdeling. 
Daarvoor moet een gemeente toewijzingsregels opne-
men in een huisvestingsverordening. De gemeente 
is verplicht daarbij de plaatselijke corporatie(s) te 
betrekken. De nieuwe Huisvestingswet treedt op 1 
januari 2015 in werking. De gemeente Maastricht zal 
hierin het voortouw nemen door goed overleg te voeren 
met de corporaties en huurdersverenigingen. 
De wethouder meldt dat hij hoopt op basis van vertrou-
wen met de corporaties te kunnen werken zodat hij niet 
hoeft te verordonneren.
Er is afgesproken dat er minimaal tweemaal per jaar 
een gesprek plaatsvindt tussen de wethouder en de 
Maastrichtse huurdersverenigingen. Daarnaast wordt 
jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd 
waarin ook de vijf projectgroepen vertegenwoordigd 
zullen zijn.                                                           <

Gesprek met wethouder
G. van Grootheest  

• Het overleg van 24 september bij Hv Woonbelang.

• In gesprek met de wethouder op 5 november.
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Nieuws van
de BOC Mergelland
1400 brieven
In samenwerking met Woonpunt en 
Hv Woonbelang heeft het bestuur 
van BOC Mergelland alle huurders 
van Woonpunt in de gemeenten 
Meerssen, Valkenburg aan de Geul, 
Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-
Margraten een mailing toegestuurd. 
Het betrof meer dan 1400 adressen.
Het doel was te inventariseren wat 
er leeft aan klachten en wensen bij 
de bewoners in het Heuvelland.
Er werd door meer dan 50 huurders 
gereageerd. Opvallend was dat 
zo´n 50% hiervan lid is van Woon-
belang. De klachten en wensen 
liepen uiteen van noodzakelijke 
reparaties en onderhoud aan 
woningen en groen tot het levens-
loopbestendig maken van huizen. 
Zaken die geen uitstel meer ver-
droegen, werden onmiddellijk aan 
Woonpunt voorgelegd. Woonpunt 
heeft deze in behandeling genomen 
en afgewerkt. De overige door 
huurders aangedragen punten 

worden nog in het overleg tussen 
de BOC en Woonpunt besproken. 
BOC-leden zullen ook huisbezoeken 
afleggen om beter geïnformeerd te 
worden over specifieke situaties. 
Zaken die een langere adem nodig 
hebben zullen door de BOC bege-
leid en gemonitord worden. 
Het bestuur van BOC Mergelland 
is bijzonder dankbaar voor de hulp 
en medewerking van Hv Woon-
belang en Woonpunt.
 
Vacature voorzitter
Wegens verhuizing van Dhr. Pierre 
Spronck naar een woning buiten 
Woonpunt is met ingang van 1 
januari 2015 de functie van BOC-
voorzitter vacant. Het huidig 
bestuur roept huurders, die interes-
se hebben om in de bewonersover-
legcommissie mee te werken, op 
zich te melden bij de secretaris en 
vice/voorzitter van de commissie 
Dhr. R. van Eede  Rubgaard 10, 
6255 AS  Noorbeek. U kunt uw 

belangstelling ook kenbaar maken 
bij Hv Woonbelang. 
Hier kunt u ook meer algemene 
informatie krijgen omtrent de werk-
zaamheden van een BOC. Zie de 
adresgegevens elders in dit blad. <

“Het is net zoals 
met de ANWB; 

je bent Wegenwacht-lid, maar je hoopt dat je er nooit gebruik 
van hoeft te maken. Toch is het een hele geruststelling als 

je onderweg bent. Want als het nodig is, dan kun je op ze 
rekenen! En verder doen ze héél veel in het algemeen belang”, 
schrijft Mw. A.N. v.d. Wiel - Bond. Daarom ben ik ook lid van 

Woonbelang geworden!  
 

Bent ú al lid? 
Ga naar www.woonbelang.com of stuur portvrij de 

antwoordkaart retour. De eerste 25 aanmeldingen, zowel via 
onze site als via de antwoordkaart ontvangen een  

VVV-bon van € 10,-

WIST U DAT…… de optimale temperatuur voor de koelkast 
  4 graden is? Ontdooi uw vriezer regel-    matig en koel zuinig. Zet de koelkast en     vriezer niet naast een verwarming of for-    nuis en zet de diepvries niet lager dan -18 

    graden. Zet de koelkast met de achterkant 
    minstens 10 centimeter van de muur af.     Pas een koelkastalarm toe dat waarschuwt 
    als de deur openstaat.
Meer tips voor energiebesparing:www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
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- door Johan Smit -

De Nederlandse Woonbond geeft het maandblad Woonbon-
dig uit met daarin allerlei relevante informatie. Bij het doorle-
zen maakte ik de volgende selectie.

Prinsjesdag
De Rijksbegroting spiegelt de toekomst 
heel mooi voor: “De koopkracht 
neemt in 2015 met 0,5% toe”. 
Maar huurders gaan opnieuw in 
koopkracht achteruit. Dat blijft 
onzichtbaar omdat huurders en 
kopers onder een noemer worden 
gebracht in de berekeningen van de 
koopkracht. Er is één lichtpuntje. De 
voorgenomen nieuwe bezuiniging op 
de huurtoeslag gaat niet door. Het 
voornemen van de regering om de 
huurtoeslag, de zorgtoeslag en het 
kind-gebonden budget om te vormen 
tot één huishoudentoeslag blijkt voor 
de Belastingdienst zo complex dat 
het kabinet er voor heeft gekozen  
dit plan definitief niet uit te voeren. 
De door het kabinet ingevoerde 
verhuurderheffing is er de oorzaak 
van dat de huren abnormaal werden 
en worden verhoogd; inmiddels in 
totaal al 9.2 %. De verhuurderheffing 
moet door de woningcorporaties 
afgedragen worden aan het kabinet. 
In 2015 is dat ruim 1,3 miljard euro. 
De extra huurinkomsten als gevolg van 
het ruimere huurbeleid van corporaties 
bedragen circa 1,5 miljard. De 
rekening van de verhuurderheffing 
wordt dus in zijn geheel bij de huurder 
gelegd.

Tijdelijke huurcontracten
De wettelijke mogelijkheden voor 
tijdelijke huurcontracten worden in 
2015 uitgebreid. Groepen die tegen 
knelpunten aanlopen, zoals starters 
en jongeren, kunnen hiermee volgens 
het kabinet sneller aan een betaalbare 
woning komen. De Woonbond is tegen 
de verruiming van tijdelijke contracten 
en vreest dat de rechtsbescherming 
van huurders verder wordt uitgehold.

Parlementaire 
enquêtecommissie  
woningcorporaties
Op 30 oktober jongstleden 
presenteerde de enquêtecommissie 
haar rapport  “Ver van huis” getiteld.  
Zij wil dat er duidelijker grenzen 
worden gesteld aan de taakstelling 
van corporaties, dat het toezicht wordt 
verbeterd en dat huurders meer invloed 
krijgen. Een aantal  corporaties en 
corporatiedirecteuren  hebben er 
in financieel opzicht een potje van 
gemaakt.  Corporaties hebben in de 
afgelopen twintig jaar een essentiële 
bijdrage geleverd aan de sociale 
volkshuisvesting in Nederland. Dat er 
desondanks zoveel misging, wijt de 
enquêtecommissie aan vier oorzaken; 
de vier G’s. Gedrag (het moreel 
kompas is onvoldoende); 

Grenzen (het gebrek eraan); 
Governance (gebrekkig) en Geld 
(veel, maar weinig risicobesef). 
Het gebrek aan afrekenbaarheid 
en controleerbaarheid heeft de 
maatschappelijke legitimiteit van 
corporaties en het stelsel ondergraven. 

Duidelijk is dat huurders en 
huurdersorganisaties een versterkte 
positie in gaan nemen. Bij een aantal 
besluiten moeten zij gekwalificeerd 
adviesrecht of instemmingsrecht 
krijgen. Ook is er sprake van dat 
besluiten worden voorgelegd in een 
huurdersraadpleging. Daarnaast zal 
er in de toekomst grotere aandacht 
komen voor kwaliteit en deskundigheid 
van huurdersorganisaties.
 
Het energielabel
De energielabelcodering gaat 
van letters naar cijfers. De huidige 
energie-labels A tot en met G bestaan 
binnenkort niet meer. Met ingang 
van 2015 moeten verhuurders een 
nieuwe methode gebruiken om de 
energiezuinigheid van een woning 
te meten. Dat is een gevolg van de 
invoering van strengere Europese eisen 
voor energiebesparing. De nieuwe 
methode levert een energieprestatie-
index op. Daarin wordt door middel 
van een cijfer uitgedrukt hoe energie-
zuinig de woning is.                        <

WIST U DAT…… u ook kunt besparen door zuinig te koken? Zet het eten 
    met zo weinig mogelijk water op; gebruik zo klein 
    mogelijke pannen; doe altijd de deksel op de pan; zorg 
    ervoor dat de gasvlam onder de pan blijft en zet het gas 
    lager zodra het water kookt.… u met kleine investeringen veel kunt besparen? Plaats 

    een waterbesparende douchekop; gebruik tochtstrips en 
    plaats tegen de binnenkant van uw brievenbusopening 
    een tochtborstel; plaats een thermostaatkraan op elke 
    radiator; plaats deurdrangers in huis en isoleer de cv-
    leidingen op plekken waar ze geen warmte hoeven af 
    te geven zoals bijvoorbeeld op zolder.
Meer tips voor energiebesparing:www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

“Een voor allen,
allen voor een” 

is het devies van Dhr. Charles de Batz, woonachtig aan het 
Castelmoreplein no. 25 - 6 hoog  te 1673 AD  Maastricht, de 
stad waar ooit d’Artagnan voor de poorten gestreden heeft. 

Solidariteit is een groot goed. Alleen al daarom zou je lid van 
Woonbelang kunnen zijn, aldus De Batz.

 
Bent ú al lid? 

Ga naar www.woonbelang.com of stuur portvrij de 
antwoordkaart retour. De eerste 25 aanmeldingen, zowel via 

onze site als via de antwoordkaart ontvangen een

VVV-bon van € 10,-



10

- door Ria Makatita-Hendrix -
 

Op maandagavond 17 november 
2014 vond het tweede overleg van 
dit jaar plaats tussen HV Woonbe-
lang en de BOC’s in ‘t Förtsje te 
Belfort-Maastricht. Ruim 40 leden 
van diverse BOC’s waren present. 
Het themaonderwerp was een uit-
eenzetting over de toepassing van 
het huurincassobeleid en huisuitzet-
ting door de heer Jan Chappin 
hoofd Sociaal Beheer & Partici-
patie van Woonpunt.
Het huurincassobeleid van Woon-
punt heeft als titel STRAK EN 
SOCIAAL. Hij legde aan de hand 
van sheets uit hoe Woonpunt te 
werk gaat met betrekking tot het 
innen van de huur en het uitvoeren 
van huisuitzettingen.

Brieven
Rond de vijfde van de maand wordt 
gecheckt of de huur is betaald. 
Huur dient voorafgaand aan de 
komende maand betaald te 

worden.
Afhankelijk van het aantal  dagen 
dat de vordering openstaat en de 
betalingshistorie van de huurder 
wordt bepaald welke brief de 
huurder ontvangt. 
Er zijn drie mogelijkheden namelijk; 
streng, strenger, strengst. Komt er 
geen reactie op een van de drie 
brieven dan volgt er een tweede 
brief waarin staat dat Woonpunt 
overweegt de huur te gaan vorderen 
met hulp van een deurwaarder. 
Tevens staat in die brief een oproep 
om naar Woonpunt te komen voor 
een gesprek. De kredietbank kan 
daar ook bij aanwezig zijn maar 
alleen als de huurder dat wil. Als 
de huurder niet komt opdagen 
voor een gesprek dan volgt er een 
huisbezoek. Lukt dit niet, omdat 
de huurder niet thuis is, dan wordt 
er een brief in de brievenbus 
achtergelaten met het verzoek om 
binnen drie werkdagen contact op 
te nemen met Woonpunt. Volgt ook 

daar geen reactie op dan ontvangt 
de huurder veertien dagen later 
een brief van de deurwaarder. De 
kosten die de deurwaarder maakt 
zijn voor rekening van de huurder. 
Gaande de gehele hiervoor 
beschreven periode probeert 
Woonpunt ook telefonisch contact 
te krijgen met de huurder. Op ieder 
moment kan de huurder een beta-
lingsregeling treffen met Woonpunt. 
Dus ook nadat de deurwaarder is 
ingeschakeld. Daar kunnen ook 
andere hulpverleners bij betrokken 
worden. Denk aan  de kredietbank, 
GGD, Radar, het Veiligheidshuis, et 
cetera. Woonpunt probeert zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren dat 
afgestemd is op de specifieke 
situatie waarin een huurder zich 
bevindt.

ÉÉN DING IS ZEKER…
Als mensen in aanzienlijke finan-
ciële problemen verkeren, reageren 

Het halfjaarlijks overleg van Huurdersvereniging 
Woonbelang met de Bewoners Overleg Commissies  

• staand Dhr. Jan Chappin.
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ze niet meer op brieven.
Ook overlastveroorzakers 
beantwoorden zelden brieven.
Niet alleen bij huurachterstanden 
maar ook bij het veroorzaken van 
ernstige overlast of het plegen van 
woonfraude( hennep/drugs) kan tot 
huisuitzetting worden overgegaan. 
De kosten van een huisuitzetting 
zijn groot; gemiddeld € 7.500,- 
voor rekening van de corporatie. 
Daar komen dan nog de kosten 
voor maatschappelijke opvang, 
tijdelijke huisvesting et cetera bij. 
De bijkomende gevolgen zijn echter 
nog vervelender: dakloos worden, 
sociaal isolement, toename van de 
hulpbehoefte, verlies van baan, 
contact met politie en justitie…

De drie corporaties in Maastricht 
buigen zich dan ook samen over 
de complexe problematiek en 
werken aan een plan van aanpak 
om samen met gemeente en 
zorgverleners zo vroeg mogelijk 
hulp te bieden om huisuitzetting te 
voorkomen.

Laatste kans
Ook wordt er gewerkt aan een 
“laatste kans aanpak”. Deze is 
nu nog in de conceptfase en moet 
verder uitgewerkt en besproken 
worden alvorens toepassing gaat 
plaatsvinden. Dat dit onderwerp 
leeft onder de toehoorders merkte 
de heer Chappin aan de vele  
vragen die tussendoor en na afloop 
van de presentatie gesteld werden. 
Een goede suggestie die gegeven 
werd was: “Informeer huurders 
duidelijk over waar ze al in een 
vroeg stadium terecht kunnen voor 
hulp als ze in financiële problemen 
dreigen te raken. Bijvoorbeeld bij 
aanvaarding van het huurcontract”.
 

Het halfjaarlijks overleg van Huurdersvereniging 
Woonbelang met de Bewoners Overleg Commissies  

Na deze nuttige en interessante 
informatieoverdracht en na een 
korte pauze kregen de BOC-
vertegenwoordigers het woord 
om nieuws uit hun buurt, wijk of 
complex te vertellen. Er was positief 
nieuws, namelijk dat overleg met 
Woonpunt heeft geleid tot een 
positieve oplossing betreffende de 
afrekening van het waterverbruik in 
het complex Het Dominium. Maar 
er was ook minder goed nieuws. 

Enige BOC’s zijn door Woonpunt 
ingelicht over uitstel van diverse 
nieuwbouw- en renovatieprojecten 
voor minstens een maar mogelijk 
meer jaren. Onder andere het 
Biedermeierproject in de wijk 
Mariaberg wordt hierdoor 
getroffen.
De avond werd door voorzitter 
John van Geel afgesloten. Alle 
aanwezigen werden uitgenodigd 
onder het genot van een drankje 
nog even informeel na te praten.  <
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