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Servicekosten zijn voor veel 
huurders beruchte lastposten. 
Vaak is er discussie over de vraag 
of de kosten wel terecht zijn en of 
de afrekening klopt. Het gaat dan 
om de verwarming, de schoonmaak- 
kosten van gemeenschappelijke ruimten, 
de huismeester, de glazenwasser of het 
tuinonderhoud. 

In dit nummer van Huurwijzer, 
het tijdschrift van de Woonbond 
dat u wordt aangeboden door 
uw huurdersorganisatie, staat 
een uitgebreid artikel over 
servicekosten.

Ook vindt u in dit nummer 
artikelen over onder meer 
de Hulplijn woonoverlast, 
zonnepanelen, ‘aardehuizen’, 
de test van de Consumenten-
bond over matrassen en natuurlijk 
de column van Carrie. 
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Op maandag 9 mei jongstleden hield Woonbelang de jaarlijkse Al-
gemene Leden Vergadering in ontmoetingscentrum ’t Förtsje in Bel-
fort, Maastricht. De uitnodiging voor de ledenvergadering stond in 
de WBlits 26 van maart 2016. Ook de agenda stond in de aankon-
diging vermeld. Er waren 25 personen naar de ledenvergadering 
gekomen. Ons ledenbestand telt ongeveer 3400 leden. 

Algemene ledenvergadering 
Huurdersvereniging Woonbelang

Voorzitter John van Geel opende de vergade-

ring met een welkom voor alle aanwezigen. Als 

eerste punt stonden de mededelingen op de 

agenda. Er waren enkele afmeldingen binnen-

gekomen, waaronder de penningmeester, hij 

was door ziekte verhinderd. Daarna is het 

verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van 2015 behandeld en goedgekeurd.

Vervolgens las de secretaris uit het jaarverslag 

2015 de hoofdpunten voor: Woonbelang ver-

gadert iedere eerste maandagmiddag van de 

maand als bestuur en dan komen onderwerpen 

aan de orde zoals ledenwerving en ledenbe-

houd, bespreken inhoud WBlits, voorbereiden 

overleg met hoofd Sociaal Beheer en Partici-

patie, voorbereiding halfjaarlijks overleg met 

de Bewoners Overleg Commissies, bespreken 

advies huurbeleid en voorbereiden overleg 

met de directeur-bestuurder. Iedere zes tot acht 

weken overlegt Woonbelang met de heer 

Jan Chappin, hoofd Sociaal Beheer en Partici-

patie van Woonpunt over onderwerpen zoals 

vragen vanuit BOC’s, (groot)onderhoud en/

of herstructurering van de wijk, werkwijze bij 

huurachterstanden, voortgang warmtewet, 

onderhoud groenvoorziening. Verder heeft 

het bestuur geregeld overleg met de andere 

huurdersverenigingen van Woonpunt en met 

de huurdersverenigingen van Servatius en 

Maasvallei. Iedere week wordt er spreekuur 

gehouden op maandag- en woensdagmiddag 

en vrijdagmorgen. Huurders kunnen dan 

klachten of problemen die men eerst met 

Woonpunt heeft besproken en waar men met 

Woonpunt niet tot een afdoende oplossing 

gekomen is, ter sprake brengen. Het gaat 

dan zoal over afrekening servicekosten, 

poetsschema’s in complexen, geluidsoverlast, 

achterstallig onderhoud, tocht, lekkage, 

huurprijs, woningtoezegging opname Zelf 

Aangebrachte Voorzieningen en communicatie 

met Woonpunt. In totaal zijn er afgelopen jaar 

32 dossiers met 61 klachten behandeld.

Verder sprak de secretaris over de nieuwe 

opzet van de ledenwerving voor Woonbelang 

door BOC-leden en vrijwilligers. Men gaat 

huis aan huis en werft middels folders en 

gesprekken nieuwe leden. Dit levert een 

gestage stroom aan nieuwe leden op. Andere 

punten die in het jaarverslag aan de orde 

kwamen zijn het huurbeleid, de visitatie van 

Woonpunt en de prestatieafspraken met de 

corporatie en de gemeente. Dit laatste neemt 

vanwege de vele overleggen, dossiers lezen, 

bijscholing en kennis vergaren veel tijd in 

beslag.

De voorzitter behandelde daarna het financiële 

jaarverslag en de accountantsverklaring, met 

die restrictie dat vragen die hij niet kan beant-

woorden, genotuleerd worden en aan de pen-

ningmeester ter beantwoording zullen worden 

voorgelegd. De financiële verantwoording over 

2015 is in deze ledenvergadering gearresteerd 

en de penningmeester werd décharge 

verleend.
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Ook is de begroting 2016 door de voor-

zitter besproken en vervolgens door de leden 

goedgekeurd.

De secretaris las het activiteitenplan 2016 voor. 

Het accent ligt dit jaar voornamelijk op het 

samen met de huurdersverenigingen Servaas-

sleutel en Woonvallei deelnemen aan de pres-

tatieafspraken 2017 samen met de drie 

corporaties Woonpunt, Servatius en Maasvallei 

en de gemeente Maastricht. 

Daarnaast is verdere scholing en informatie 

vergaren met betrekking tot de nieuwe over-

legwet een prioriteit. Ook brengen we vanaf 

dit jaar ons informatieblad WBlits vier keer per 

jaar uit en wordt er deelgenomen aan diverse 

klankbordgroepen waaronder klankbordgroep 

passend toewijzen, schoonmaak complexen en 

profielschets leden Raad van Commissarissen.

Deze jaarvergadering stond de (her)verkiezing 

van enkele bestuursleden op de agenda. De 

termijnen van de heren Wim Schlösser, Frans 

van der Heijden (penningmeester) en John van 

Geel (voorzitter) eindigden in 2016. Zij stelden 

zich alle drie herkiesbaar. Met algemene 

stemmen werden zij door de leden herkozen.

Daarna stelde John van Geel drie nieuwe 

vrijwilligers voor, de dames Wendy van Geel 

en Petra Lemmens. Zij  doen ledenwerving en 

de heer Math Vestjens beheert de klachten-

afhandeling van individuele leden.

In de rondvraag kregen de leden de gelegen-

heid om vragen te stellen. Er zijn opmerkingen 

gemaakt over het onderhoud van de 

groenvoorziening. John van Geel zei toe naar 

de afspraken daarover kijken. Daarna sloot de 

voorzitter de avond af en nodigde iedereen uit 

voor een informeel praatje en een drankje.

Ria Makatitia-Hendrix, secretaris                   <<

ACTIVITEITENPLAN 
2016

1 Iedere eerste maandag van de maand reguliere bestuursvergaderingen en   
 iedere maandagmiddag informeel overleg over actuele zaken betreffende de  
 afgelopen of komende week.

2 De (digitale) ledenwerving met hulp van de leden van de BOC’s voortzetten, 
 via deur aan deur werving.

3 Regulier overleg Woonbelang met Jan Chappin, hoofd Sociaal Beheer en   
 Participatie en Gemma Gerrits, coördinator Wijkenaanpak en Participatie.

4 Overleg met de directeur-bestuurder van Woonpunt, mevrouw M. Depondt-  
 Olivers over het huurbeleid, de meerjarenbegroting en actuele huurdersonder-
 werpen.

5 Zowel in het voorjaar als in het najaar een bijeenkomst van Woonbelang met  
 alle Bewoners Overleg Commissies.

6 De Algemene Ledenvergadering.

7 Deelnemen aan de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond, sinds   
 2016 in Geleen. Tevens deelname aan diverse themasessies georganiseerd door 
 de Woonbond, zoals themasessie huurbeleid, corporaties & hun huurdersvereni-
 gingen, E-prestatieafspraken, Woonbond Regio Symposium en in oktober de  
 Woonbond Landelijke Huurdersdag.

8 Deelname aan cursussen georganiseerd door de Woonbond voor verdere  
 professionalisering van de bestuursleden. Bijvoorbeeld de cursus Huurdersorga-
 nisatie +, in het kader van de samenwerking met de corporaties en de gemeente  
 voor wat de prestatieafspraken betreft.

9 Deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken (BOWW) aangaande  
 de prestatieafspraken over de thema’s: Betaalbaarheid & duurzaamheid,
 Wonen & zorg en Beschikbaarstelling& woonruimteverdeling.

10 Vier keer per jaar uitbrengen van ons informatieblad WBlits in combinatie met 
 het Woonbondblad De Huurwijzer. Deze nieuwe opzet heeft € 8000,- aan  
 meerkosten. Deze meerkosten worden in 2016 betaald vanuit de eigen reserve  
 van Woonbelang en vanaf 2017 structureel in de begroting opgenomen.

11 Overleggen met zowel het CHOW (de huurdersverenigingen bij Woonpunt) als 
 met de huurdersverenigingen Woonvallei van Maasvallei en Servaassleutel van  
 Servatius.

12 Deelnemen aan klankbordgroepen op vraag van Woonpunt.

13 Signaleren en in gesprek blijven over de afhandeling van klachtendossiers,   
 zowel met de leden als met Woonpunt.

14 Het houden van een enquête onder het ledenpanel in juni/juli en in het najaar.

15 Bespreking met Woonpunt van hun begroting 2017.

16 Overleg met de Raad van Commissarissen.

17 Informeel overleg met de twee leden van de Raad van Commissarissen die   
 benoemd zijn op voordracht van de huurdersverenigingen van Woonpunt.

18 Deelnemen aan de procedure voor het opstellen van een profielschets voor  
 nieuw te werven leden van de Raad van Commissarissen.

19 Deelnemen aan de werving van een op voordracht van de huurdersvereniging te  
 benoemen lid van de Raad van Commissarissen.
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Beste buren, 

Fijn dat jullie op onze woning willen letten tijdens onze vakantie!  

Bij deze een overzicht van onze gegevens en een geheugen steuntje 

van wat we met elkaar hebben afgesproken. 
Als jullie iets verdachts zien of horen, bel dan het alarmnummer 112. Vertrekdatum  ...........................................................................

We zijn weer thuis op  ...............................................................
Vakantieadres  ...........................................................................
Bereikbaar op tel  ......................................................................Door onderstaande voor ons te doen, lijkt het net alsof we thuis 

zijn. Dat schrikt inbrekers af.

	Post uit het zicht opruimen	Onze planten water geven	De tuin sproeien 	Gordijnen ’s avonds dichtdoen en ’s ochtends openen
	’s Avonds een lampje aan doen	Ons huisdier eten geven	De vuilnisbak op  ……........................... dag buiten zetten
	En  .......................................................................................Alvast bedankt!

Groetjes, .............................................................................

PS: Zet gerust jullie auto voor onze deur!
www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Buren, wij gaan 

op vakantie!

Maak het inbrekers 

niet te makkelijk.
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TI
PS om inbraak

te voorkomen
Een huurder loopt meer kans om slachtoffer te 

worden van een woninginbraak dan een bezit-

ter van een koophuis. Dat komt omdat de sloten 

van huurwoningen gemiddeld slechter zijn dan 

die van koopwoningen. Het streven van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie is dat in 

2020 110.000 huurhuizen in Nederland beter 

beveiligd moeten zijn tegen inbraak. Zij moeten 

dan het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben. 

Ook wil het ministerie het aantal inbraken en 

inbraakpogingen terugdringen, van 91.000 in 

2012 naar 61.000 in 2018. 

Maar ook zelf kunt u veel doen om te voorko-

men dat er bij u wordt ingebroken. Vooral ‘s zo-

mers, als mensen op vakantie zijn of buiten zit-

ten met de ramen en deuren open, zijn dieven 

actief. Een aantal tips om een inbraak te voor-

komen.

-  Gaat u op vakantie zet dan uw vakantie- 

 plannen niet op Facebook, Hyves of Twitter. 

 Dieven lezen deze ook. Maar licht wel de 

 buren in. Zij kunnen een oogje in het zeil  

 houden en helpen uw huis een bewoonde  

 indruk te geven. Door de post weg te ha- 

 len, de plantjes water te geven, de gordij- 

 nen open of dicht te doen, of ’s avonds een 

 lampje aan te doen. Dat laatste kunt u ook 

 zelf doen met een tijdklok. En vergeet de  

 telefoonbeantwoorder niet. Schakel de  

 vaste telefoon door met bijvoorbeeld (via  

 ster-21 op uw toestel) een andere  

 buitenlijn van familie 

 of vrienden. 

 Berg voordat u op vakantie gaat alle waar- 

 devolle spullen en papieren op, het liefst in

  een kluis. Verberg zeker geen kostbaarhe- 

 den onder uw matras of kussen of in lades  

 van boekenkasten. Daar zoeken inbrekers  

 het eerst. Vraag uw buren om bij een ver- 

 dachte situatie, bijvoorbeeld geluiden vanuit  

 uw woning terwijl u er niet bent, direct de  

 politie te bellen via telefoonnummer 112. 

-  Gaat u even weg of in de tuin zitten?  

 Doe uw deuren en ramen op slot. En leg 

 geen kostbare spullen, zoals mobiele  

 telefoon, laptop of iPad, in het zicht. Laat  

 wat spullen achter op de tafel, bijvoorbeeld  

 een opengeslagen krant of boek, een lees-

 bril, kopje koffie. 

-  Zorg dat er geen ladders, containers, kliko’s 

 of andere hulpmiddelen bij uw woning  

 staan die het makkelijk maken naar binnen  

 te klimmen.

-  Uw sleutels buiten ver-

 stoppen is niet handig.  

 Deurmat en bloempot  

 zijn geen ‘geheime’  

 plaatsen.

-  Hang geen adreslabel  

 aan uw sleutel(bos).

-  Graveer uw postcode  

 en huisnummer op  

 waardevolle eigen- 

 dommen en maak er 

 dan een foto van  

 naast een liniaal zodat de grootte eenvou-

 dig te bepalen is.

-  Registreer uw eigendommen met het  

 kostbaarhedenregistratieformulier.

-  Pas op voor de babbeltruc. Laat nooit onbe- 

 kenden binnen, zeker niet als ze met meer- 

 deren zijn. Terwijl u wordt afgeleid door de 

 één, is de ander op zoek naar waardevolle  

 spullen. Doorgaans probeert men binnen te 

 komen met simpele smoesjes, zoals ‘wij zijn 

 de nieuwe buren’, ‘mag ik even bellen’,  

 ‘heeft u misschien een glas water’ of ‘kan ik 

 even van uw wc gebruikmaken’. Kijk ook uit 

 met telefonische enquêtes (met vragen over 

 uw vakantie bijvoorbeeld) en vraag meter-

 opnemers om hun legitimatie.                  <<

Kijk voor meer informatie en tips op: 

www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl 
(Bron De Nederlandse Woonbond)
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•	 Wonen en zorg. Een extern bureau  

 heeft een kwantitatieve en kwalitatieve  

 analyse gemaakt van vraag en aanbod in 

 Maastricht op het gebied van wonen en  

 zorg. Hoe ontwikkelt de extramuralisering  

 zich in Maastricht en wat betekent dat voor 

 de betrokken partijen? Uit de analyse blijkt 

 dat Maastricht voldoende zorggeschikte  

 woningen heeft. Wel zijn er aangrijpings- 

 punten voor aanscherping van het beleid.  

 In 2016 zal meer worden ingezet op het 

 verbeteren van de beschikbaarheid en  

 betaalbaarheid van het bestaande aanbod 

 aan geschikte woningen en betaalbare  

 zorgarrangementen, die Langer Thuis  

 Wonen faciliteren. Het streven is zorgge- 

 schikte woningen primair toe te wijzen aan 

 huishoudens met een zorgbehoefte. Aan  

 nieuwbouw is maar beperkt behoefte.  

 Deze nieuwbouw moet primair worden  

 gericht op woningen met een hoog niveau  

 van geschiktheid. Partijen zetten verder in  

 op het maken van een actieplan dat einde  

 voorjaar 2016 gereed moet zijn. Hierin  

 worden uitspraken gedaan over de inzet op  

 wonen en zorg in wijken en wooncom-

 plexen.

•	 Betaalbaarheid en duurzaamheid.  
 In deze werkgroep stond de vraag centraal:  

 wat is betaalbaar voor wie in  

 Maastricht?  

 Daarnaast is gekeken naar  

 knelpunten op het gebied van  

 betaalbaarheid en duurzaam-

 heid. Uitgevoerd zijn onder  

 meer een data-analyse van  

 beschikbare landelijke en

  regionale gegevens en een  

 inventarisatie van duurzaam-

 heidsmaatregelen. Voor 2016

 wordt ingezet op een neer-

 waartse aanpassing van de 

 streefhuren door de  

 corporaties. Hierdoor blijven  

 er in de toekomst meer betaal-

 bare woningen beschikbaar  

 voor de doelgroep.  

Wonen en wijken in Maastricht 2016 
‘Samen werken aan nieuwe afspraken’ 
De Maastrichtse huurdersverenigingen, waaronder Woonbelang, 
spreken met de drie sociale verhuurders en de gemeente Maastricht 
in het kader van de nieuwe woningwet 2015 in het kader van de 
prestatieafspraken over drie prioriteiten.

 Huurverhogingen worden bij mutaties wel  

 doorgevoerd, maar deze blijven achter-

 wege als daardoor het aandeel woningen  

 onder de aftoppingsgrens kleiner wordt dan  

 wenselijk wordt geacht. 

 De komende maanden wordt de betaal-

 baarheidsproblematiek in Maastricht meer  

 precies in kaart gebracht en wordt onder- 

 zocht hoe groot de betaalbare voorraad  

 moet zijn om de doelgroep in de toekomst  

 goed te kunnen blijven huisvesten. Verder  

 wordt nader in kaart gebracht hoe een  

 individuele aanpak in het kader van het  

 nieuwe armoedebeleid van de gemeente  

 het risico dat huishoudens (verder) in de 

 financiële problemen komen kan verminde-

 ren. De partijen zetten zich ook in op het 

 voorkomen van huisuitzettingen wegens  

 huurschuld. Op het gebied van duurzaam-

 heid blijven partijen hun eigen koers varen 

 binnen een kader dat in de samenwerkings-

 afspraken wordt vastgelegd. Zoals hierna  

 zal blijken, hebben de corporaties hun  

 ambities met betrekking tot het investeren in  

 duurzaamheid in 2016 verhoogd.

•	 Beschikbaarheid en woonruimte-
 verdeling. De projectgroep Beschikbaar-

 stelling heeft in 2015 het Maastrichtse  

 stelsel van woonruimteverdeling onder de 

 loep genomen. Er is gekeken naar de doel-

 stellingen, de definitie van de (bijzondere)  

 doelgroepen en de mogelijkheden om toe-

 wijzing in te zetten als instrument om de 

 leefbaarheid in buurten te beïnvloeden.  

 Huurders en huurdersorganisaties zijn be-

 vraagd over hun ervaringen met het Maas-

 trichtse model. Ook hebben de  

 Maastrichtse partijen deelgenomen aan een  

 landelijk experiment met passend toewij-

 zen van Platform31. In de evaluatie is na-

 drukkelijk ook gekeken naar de relatie met  

 betaalbaarheid en wonen en zorg.  

 Conclusie van de evaluatie is dat het  

 systeem van woonruimteverdeling in Maas-

 tricht in de basis nog steeds goed functio-

 neert. Er zijn nieuwe normen voor passend-

 heid geformuleerd waarvan de nieuwe  

 huur-inkomenstabel de belangrijkste is.  

 Hiermee wordt invulling gegeven aan de 

 wettelijke verplichting tot passend toe-

 wijzen.  

 Komende periode wordt nader onderzocht  

 hoe we de doorstroming op de Maas-

 trichtse woningmarkt kunnen bevorderen  

 (bijvoorbeeld met behulp van tijdelijke  

 contracten) en verdere segregatie kunnen  

 voorkomen c.q. leefbaarheid kunnen  

 borgen.                                                   <<

(Bron: Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken)

Op 20 april 2016 vond de ondertekening van 

de samenwerkingsovereenkomst plaats die 

moet leiden tot de totstandkoming van de 

Prestatieafspraken 2017.
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Maandag 11 april 2016 vond het halfjaarlijks 

overleg plaats tussen huurdersvereniging Woon-

belang en haar Bewoners Overleg Commissies. 

Dit overleg werd gehouden in ’t Förtsje, gele-

gen in de wijk Belfort in Maastricht. Er waren 

rond de 25 BOC-leden naar deze bijeenkomst 

gekomen. Ook de heer Chappin en mevrouw 

Gerrits van Woonpunt waren aanwezig. De 

voorzitter John van Geel opende deze avond 

met een welkom aan alle aanwezigen en met 

het trieste bericht dat de oud-penningmeester 

van BOC Roserije onlangs is overleden. Hij 

sprak zijn dank uit voor al het werk en de 

betrokkenheid van de heer Penders gedurende 

zijn jaren als lid van de BOC. Verder deelde 

de voorzitter mee dat de BOC CaMa is 

opgeheven.

Na de mededelingen stond het thema Zelf 

Aangebrachte Voorzieningen op de agenda. 

De heer Hoedemakers (hoofd onderhoud 

Woonpunt) en de heer Rouschop (senior muta-

tieopzichter Woonpunt) gaven een toelichting 

op het ZAV-beleid en de praktische toepassing 

daarvan. Er zijn drie perioden aan te wijzen met 

betrekking tot het ZAV-beleid: vóór 2003, 

van 2003-2013 en vanaf 2013. Het grote ver-

schil tussen de periode 2003-2013 en vanaf 

1 april 2013 is dat het beleid veel strenger 

geworden is. Tussen 2003 en 2013 werd het 

ZAV-beleid soepeler, men mocht meer zelf 

aanpassen in de woning. Dat gold met terug-

werkende kracht indien men al vóór 2003 een 

woning bij Woonpunt huurde. Vanaf 1 april 

2013 moet men altijd EERST TOESTEMMING 

vragen bij Woonpunt alvorens men zelf een 

voorziening wil aanpassen. Het complete 

ZAV-beleid is te vinden op de website van 

Woonpunt en in een folder van Woonpunt. 

Tijdens het verhaal ontstond een levendige 

discussie, dit naar aanleiding van voorbeelden 

uit de praktijk. Woonpunt hanteert de regels van 

het ZAV-beleid wel erg strikt, er is nauwelijks 

maatwerk. Daarnaast verschilt het nog steeds 

met welke  mutatieopzichter men van doen 

heeft. Ook werd de vraag gesteld in hoeverre 

de huurders van vóór 2013 op de hoogte zijn 

van het laatste ZAV-beleid. Woonbelang zal 

er aandacht aan blijven schenken en indien 

nodig met praktijkvoorbeelden het gesprek met 

Woonpunt aangaan.

Vervolgens besprak John van Geel het verloop 

van de samenwerking met de andere huurders-

verenigingen in Maastricht, de corporaties 

Woonpunt, Servatius en Maasvallei en de 

gemeente Maastricht in het kader van de 

prestatieafspraken voor 2017. In 2016 werken 

zij gezamenlijk naar deze prestatieafspraken 

toe. De huurdersverenigingen praten mee op 

de terreinen: Betaalbaarheid & duurzaamheid, 

Wonen & zorg en Beschikbaarstelling & 

woonruimteverdeling.

De huis-aan-huis ledenwerfactie die vorig jaar is 

opgezet met medewerking van BOC- leden en 

vrijwilligsters verloopt succesvol. Tevens leren 

de BOC-leden bewoners in de wijk kennen en 

Halfjaarlijks overleg 
van Woonbelang met 
de Bewoners Overleg 

Commissies
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de bewoners worden geïnformeerd over de 

huurdersvereniging. Deze actie zet Woonbelang 

door. 

De voorzitter vraagt BOC-leden die ook in hun 

buurt leden voor Woonbelang willen werven 

contact op te nemen met het kantoor. Zij worden 

dan geïnformeerd over de werkwijze, krijgen 

tassen met folders en aanmeldkaarten mee en 

legitimatiebewijzen.

Sinds verleden jaar wordt er voor iedere 

bestuursvergadering een Bewoners Overleg 

Commissie uitgenodigd. Deze bestuursver-

gaderingen vinden iedere eerste maandag-

middag van de maand plaats en beginnen om 

14.00 uur. Door het bijwonen van de bestuurs-

vergadering krijgen de BOC-leden zicht op de 

werkzaamheden van het bestuur. De reacties 

van de BOC-leden die al deelgenomen hebben 

zijn positief. Ook worden zij op het einde van 

deze vergadering in de gelegenheid gesteld 

vragen te stellen en mededelingen over hun 

BOC te doen.

Het volgende punt dat in het overleg aan de 

orde kwam was het huuradvies aan Woonpunt 

voor de komende huurverhoging op 1 juli. 

In eerste instantie heeft het CHOW (de vier 

huurdersverenigingen van Woonpunt) negatief 

geadviseerd. Zij waren het niet eens met 

de voorgenomen verhoging. Met name de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze 

wordt gebaseerd op inkomensgegevens die 

verstrekt worden door de belastingdienst. De 

belastingdienst had geen wettelijke basis om 

deze informatie met de corporaties te delen. Er 

is door minister Blok echter een wet gemaakt 

die door zowel de Tweede als de Eerste Kamer 

geaccepteerd is waardoor deze wettelijke 

basis er ineens wel was. Dat nam de grond 

voor ons negatief huuradvies weg. Woonpunt 

ontziet de mensen met de laagste inkomens die 

een huur boven de aftoppingsgrens hebben 

wel door hen 0% huurverhoging te geven. 

Op het einde van het overleg met de BOC’s 

kwamen nog enkele punten naar voren:

- BOC Havezathe maakt ieder jaar gebruik  

 van het Mabi-hotel voor een ontmoeting  

 met buurtgenoten. Het hotel heeft een  

 nieuwe eigenaar die zijn medewerking  

 reeds heeft toegezegd.

- Marco Piëtte van BOC Havezathe merkt  

 op dat de sleutels voor de algemene ruimtes  

 al decennia lang dezelfde zijn. De laatste  

 tijd wordt er geregeld melding gedaan  

 van diefstal uit deze ruimtes. Zijn er wette- 

 lijke bepalingen over het vernieuwen van  

 sleutels? Hij kreeg bijval van BOC  

 Dominium en Brusselse Poort. Ook daar  

 vinden diefstallen plaats uit de algemene  

 ruimtes. 

Voor individuele woningen is de huurder zelf 

verantwoordelijk voor zijn sloten en mag 

deze ook vervangen, deelde Gemma Gerrits 

mee. Bij complexen ligt dat anders; daar kan 

de huurder niet zelfstandig een slot van een 

algemene ruimte vervangen. Woonpunt voldoet 

aan de gestelde wettelijke eisen voor hang-en 

sluitwerk. 

Nadat John van Geel de aanwezigen hartelijk 

bedankte voor hun deelname sloot hij het 

overleg en wenste hij iedereen “wel thuis”.    <<

Ria Makatita-Hendrix, secretaris

Even voorstelle
n Beste leden/huurders, 

Mijn naam is Math Vestjens, ik ben 56 jaar en ik 

woon samen met mijn vriendin Ria. We hebben  

twee honden, Sky en Raiko. Mijn opleiding is LTS 

elektro. In de jaren 70 en 80 ben ik als elektricien 

werkzaam geweest. Na een lange periode werkloos 

te zijn geweest ben ik vervolgens via een re-integra-

tieprocedure omgeschoold tot vrachtwagenchauffeur 

incl. chauffeursdiploma. Helaas ben ik vervolgens 

vanwege arbeidsbeperkingen toch weer zonder werk 

komen te zitten.

Op een bepaald moment ben ik gevraagd om lid te 

worden van een bewoners overlegcommissie in het 

complex waar ik op dat moment woonde. Dit leek mij 

wel wat en ben ik ook daadwerkelijk lid geworden. 

Nadat enkele jaren later de toenmalige voorzitter 

van de bewonerscommissie plotseling kwam te over-

lijden werd ik gevraagd om zijn plek in het bestuur 

van de BOC in te nemen.

Vervolgens ben ik dus ook nog enkele jaren voor-

zitter van deze bewoners overlegcommissie geweest, 

waarna ik begin dit jaar de overstap naar huurders-

vereniging Woonbelang kon maken.

Sinds 1 februari van dit jaar ben ik als vrijwilliger 

werkzaam bij huurdersvereniging Woonbelang. Mijn 

functie binnen het team is de intake en het beheer 

van huurdersklachten.

Dit kunnen allerlei klachten zijn zoals het onderhoud 

van groenvoorziening, service-kosten, oplevering 

van de woning bij mutatie, zelf aangebrachte voor-

zieningen, overlast door.buren alsmede ook steeds 

meer klachten over het huurbeleid van Woonpunt.

Wanneer huurder en Woonpunt het niet met elkaar 

eens kunnen worden over een klacht, dan wil 

Woonbelang graag een helpende hand bieden in de 

vorm van een bemiddelende rol. Het is dus niet 

zo dat Woonbelang de klacht van de huurder gaat 

oplossen want dat is immers de taak van Woonpunt 

als verhuurder. Wel blijft Woonbelang “de vinger 

aan de pols houden” wanneer er een klachtenpro-

cedure loopt bij Woonpunt.

Een keer per maand vindt er dan ook met een vaste 

medewerker van Woonpunt een overleg plaats over 

de lopende klachten.

Dit werk is dus heel divers van aard, iets wat mij zeer 

aanspreekt.

Wanneer u als huurder van Woonpunt een klacht 

heeft die door Woonpunt niet correct is opgelost, 

bent u tijdens de inloopspreekuren (zie colofon) van 

harte  welkom, liefst na telefonische afspraak, op het 

kantoor van Woonbelang.

Graag wil ik dan uw verhaal horen om vervolgens, 

wanneer nodig, een klachtenprocedure te starten.

Graag tot ziens. De koffie staat klaar!!!

Math Vestjens

WBLITS-27-2016.indd   7 01-06-16   16:35



8

COLOFON

is een uitgave van 
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Kantooradres: Malpertuisplein 46,  
 6217 CD  Maastricht
Inloopspreekuur: maandag en
 woensdagmiddag
 14.00 - 16.00 uur.
 vrijdagmorgen
 10.00 - 12.00 uur
Telefoon: 043 354 09 19
Website: www.woonbelang.com
E-mail: info@woonbelang.com
Vormgeving: www.ivographic.nl
Druk: Senefelder Misset 
 Doetinchem

Het bestuur van
Huurdersvereniging Woonbelang

Van links naar rechts Wim Schlösser, 
Igo Gorissen, Ria Makatita-Hendrix, 

John van Geel en Frans van der Heijden.

4 juli Bestuursvergadering 07
____________________________________________
13 juli Bestuurlijk Overleg 
 Wonen en Wijken (BOWW)
 In het kader van de prestatieafspraken
____________________________________________
5 september Bestuursvergadering 08
____________________________________________
5 september Provinciale vergadering 
 Woonbond (thema)
____________________________________________
7 september Regulier Overleg met Woonpunt
____________________________________________
14 september Overleg tussen de drie Maastrichtse  
 huurdersverenigingen
____________________________________________
15 september Bestuurlijk Overleg 
 Wonen en Wijken (BOWW)
 In het kader van de 
 prestatieafspraken

Iedere straat of weg heeft 
een naam. En ieder adres 
bestaat uit een straatnaam en 
een huisnummer. Daarmee 
weet iedereen meteen en 
precies waar hij moet zijn. 
Overheden, het bezoek, de 
postbode, de ambulance, 
politie en brandweer weten 
een adres, soms met hulp van 
GPS, feilloos te vinden.  

In deze terugkerende rubriek zal steeds een klein 

stukje geschiedenis en karakteristiek van de stad in 

relatie tot een straat en wijk aan bod komen. Daarbij 

zal de betekenis van een of meer straatnamen 

verklaard worden. Uiteraard kiezen we daarbij 

vooral maar niet uitsluitend voor straten en pleinen 

waar onze leden wonen.

De tweede wijk de we bezoeken is het 

WITTEVROUWENVELD

Historie en karakteristiek
Het oorspronkelijk open karakter van het laag 

gelegen gebied tussen Wyck en Amby, waar 

’s winters 

de Maas over-

liep en nauwelijks 

bebouwing mogelijk was, 

is nog enigszins herkenbaar in 

het parklandschap rondom kasteeltje 

Geusselt. Na de grote annexatie van 

1920 waarbij dit gebied van de gemeente Amby 

aan Maastricht ten deel viel, kwam ruimte vrij voor 

de bouw van woningen. Dit gebeurde in fasen en is 

daarom als zodanig goed herkenbaar. De huizen 

van de in de dertiger jaren gebouwde ‘electra-buurt’ 

zijn inmiddels alweer gesloopt. Het stedelijk centrum 

ligt aan de Voltastraat rondom een nieuw plein met 

winkels. Hier stonden al eerder de kerk van Peutz uit 

1937 en enkele scholen. Kort na de Tweede Wereld-

oorlog is de wijk ingevuld met de burgemeesters-

buurt. Een geheel eigen karakter hebben de grote 

straten met gevarieerde bebouwing zoals de 

Scharnerweg, Koning Clovisstraat en de oudere 

villa’s en flats langs de President Rooseveltlaan. 

Het gebied rondom het stadion De Geusselt uit 

1961 is getransformeerd in een prachtig woon- en 

werkgebied met veel sportvoorzieningen, een 

zwembad en een internationale scholencampus. 

Straatnamen
Wittevrouwenveld is een oude plaatsbenaming die 

verwijst naar de middeleeuwse eigendommen in dit 

gebied van de congregatie van de Witte Vrouwen 

met het klooster aan het Vrijthof waar nu het theater 

staat. De wijk heeft een tijdje Oostermaas geheten, 

maar de bewoners hebben de oorspronkelijke 

naam teruggevraagd en gekregen. De straten zijn 

vernoemd naar streken, volkeren en personen uit 

de geschiedenis van stad en land. Voorts naar 

beroemde natuurkundigen, vroegere Maastrichtse 

burgemeesters en schepenen en enkele staatslieden, 

een bouwpastoor en in het Geusseltgebied naar 

Olympische sporten.

Enige straatnamen zijn:

•	 Burgemeester	Nierstraszstraat:	Hendrik		

 Nierstrasz (1773-1855) was burgemeester van  

 Maastricht van 1835 tot 1850.  

•	 Dr.	Schaepmanstraat:	Herman	Johan	Aloysius		

 Marie Schaepman (1844-1903) was priester,  

 dichter, schrijver, redenaar en vooral een  

 katholiek staatsman.

Agenda 
vergaderingen en overleggen

bestuur HV Woonbelang

•	 Voltastraat:	Graaf	Alessandro	Giuseppe	Antonio		

 Anastasio Volta (1745-1827) was natuurkundige  

 en in het bijzonder geïnteresseerd in elektriciteit.  

 Hij was de bedenker van de elektrische batterij  

 of voltaïsche cel. In 1881 werd de eenheid van  

 elektrische spanning -de volt- naar hem vernoemd.

•	 Morsestraat:	Samuel	Morse	(1791-1872)	is	de		

 uitvinder van de radiotelegrafie (morsesleutel).

(Bron: De straatnamen van Maastricht, hun herkomst en betekenis)
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