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cartoon: nederlandse woonbond 

Vooral onder ouderen zijn woningbranden een 

groeiend probleem. In het herfstnummer van 

Huurwijzer (nr. 3), dat u wordt aangeboden 

door WOONBELANG, staat een groot artikel 

over wat u kunt doen om de kans op brand te 

verkleinen. 

Ook vindt u in dat nummer een interview met 

CASA-architecten, een bureau dat bewoners 

zeer intensief betrekt bij de bouw of renovatie 

van hun woning. 

Verder artikelen over tijdelijke huurcontracten, 

over zelfbeheer en een test van de Consumen-

tenbond van schoonmaakmiddelen. 

En natuurlijk de column van Carrie.              <<

“ B R E A K I N G ”           

NIEUW VOOR HUURDERS 

IN MAASTRICHT

WOONBELANG, SERVAASSLEUTEL EN WOON-

VALLEI ORGANISEREN EEN CONFERENTIE EN 

ROEPEN HUN LEDEN OP HIERAAN DEEL TE 

NEMEN. DE STEM VAN HUURDERS WORDT 

GEHOORD! LEES VERDER OP BLADZIJDE 3.
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Tweede enquête betaalbaarheid 
huur en woningkwaliteit

Huur en huurverhogingen worden een steeds zwaardere last
Afgelopen juli hebben we voor de tweede keer de enquête over de betaal-
baarheid van de huur en woningkwaliteit gehouden onder de leden van ons 
digitaal enquêtepanel. We hebben de enquête, die we eerder in 2014 hiel-
den, herhaald omdat we willen weten wat de gevolgen van de huurverho-
gingen en de stijging van de huurlasten van de afgelopen jaren voor huurders 

betekenen.

De volgende conclusies kunnen getrokken worden:

A  Over de huurprijs
	 •	 Op	de	vraag	of	de	huur	acceptabel	is	ten	opzichte	van	het	netto	inko-

  men antwoordde in 2014; 48 % met ja en 52 % met nee. In 2016;  

  44% met ja en 56 % met nee. Steeds meer mensen vinden de huur  

  niet acceptabel ten opzichte van het netto inkomen; een stijging van 4%!

 

	 •	 Opvallend	is	dat	bij	de	vraag	of	de	huurverhoging van 2016 betaal-

  baar is nu een hoger percentage huurders, 47% in 2016 tegen 41% 

  in 2014, maar wel nog steeds minder dan 50%, zegt dat de huurver-

  hoging van 2016 betaalbaar is. Dit zou te verklaren kunnen zijn door  

  het gegeven dat van de ondervraagden een groot deel dit jaar een  

  minimale huurverhoging heeft gehad. Meer dan de helft (53%) van  

  de ondervraagden vindt echter  nog steeds dat de huurverhoging in  

  2016 niet betaalbaar is!

	 •	 Logisch	gevolg	is	dat	steeds	meer	mensen	moeten	bezuinigen	op	an-

  dere uitgaven om hun huur te kunnen betalen. Dat blijkt nu want 62%  

  van de mensen tegen 57% twee jaar geleden houdt niet genoeg  
  geld over voor de kosten van levensonderhoud na het betalen van de  

  huur; 19% geeft nu minder geld uit aan kleding en 17% gaat helemaal  

  niet meer op vakantie. Maar liefst een derde  van de huurders leeft op  

  of onder de armoedegrens!

B  Over de kwaliteit van de woning
	 •	 Ook	valt	op	dat	er	een forse daling is van het aantal mensen dat te-

  vreden is over de kwaliteit van de woning: 61% tegenover 71% in 2014!

	 •	 De	percentages	voor	meest	gewenste	verbeteringen	aan	de	woning		

  zijn vrijwel gelijk gebleven; een lichte stijging is te zien in de wens voor 

  waterbesparend nieuw sanitair en isolatie in  spouwmuur, begane 

  grondvloer en dak. Minder mensen zijn  echter bereid extra te betalen 

  voor deze verbeteringen en alleen dan als de besparing op energie-

  kosten hoger is dan de extra huurverhoging.

	 •	 Meer	mensen	geven	aan	in	hun	woning	te	kunnen	blijven	wonen	als	

  ze bijzondere zorg nodig mochten hebben; 9% meer dan in 2014 als 

  ook dat hun woning met enkele aanpassingen levensloopbestendig  

  gemaakt kan worden. 

  Dit is volgens een grote meerderheid van de ondervraagden (87%)  

  wel een taak van de corporatie, zonder daar een huurverhoging  
  voor te rekenen! Men is positiever over de mogelijkheden tot aanpas-

  sen van de woning om deze levensloopbestendig te maken Een stij-

  ging van 6% t.o.v. 2014. De bereidheid om voor de aanpassingen  

  meer huur te betalen zakt met 5% van 27% in 2014 naar 22% nu.

	 •	 Het	percentage	huurders	dat	tevreden	is	over	de	buurt	waarin	men		

  woont is gedaald, van 87% in 2014 naar 81% in 2016, maar nog  

  steeds een ruime meerderheid. Wel is het zaak de woontevredenheid  

  te blijven monitoren!

De algemene conclusie is dat steeds minder mensen de huur van hun 

woning acceptabel vinden ten opzichte van hun netto inkomen en dat zij 

minder geld overhouden voor de kosten van levensonderhoud na het 

betalen van de huur. Het aantal huurders dat moet bezuinigen op andere 

uitgaven om de huur te kunnen betalen blijft groeien! Men is iets minder 

tevreden over de kwaliteit van de woning en over de buurt waarin men 

woont alhoewel nog steeds een ruime meerderheid hierover te spreken 

is. Toch vragen deze twee punten om verdere monitoring. Opmerkelijk is 

dat een stijgend aantal mensen aangeeft in de huidige woning te kunnen of 

willen blijven wonen als men bijzondere zorg nodig heeft. Een reden voor 

deze stijging kan zijn dat men vanwege het kostenaspect minder bereid 

is te verhuizen. Gezien de uitslagen van deze enquête en de tendens ten 

opzichte van 2014 is dat aannemelijk.                                                         <<

Bestuur Woonbelang
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HUURDERSCONFERENTIE 
PRESTATIEAFSPRAKEN

De drie Maastrichtse huurdersverenigingen 

Woonbelang, Servaassleutel en Woonvallei 

organiseren voor de eerste keer voor al hun 

leden een conferentie. Deze vindt plaats op 

zaterdagmiddag 19 november 2016 
in buurtcentrum Aen de Wan gelegen aan de 

Einsteinstraat in Heer. De bijeenkomst begint 

om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur met een 

informele afsluiting.

Omdat de wetgever in de nieuwe Woningwet 
2015 stelt dat de huurders een gelijkwaardige 

partij vormen in de totstandkoming van de 

gemeentelijke Prestatieafspraken willen de 

drie besturen van de huurdersverenigingen 

nadrukkelijk u als huurder hierbij betrekken. 

Er is gekozen om dit in de vorm van een 

conferentie te doen.  

Er is een aantrekkelijk en afwisselend 
programma gemaakt dat onder leiding van 

een regionaal bekendstaand dagvoorzitter zal 

worden gepresenteerd. U wordt geïnformeerd 

over wat de Prestatieafspraken inhouden, hoe 

ze tot stand komen, welke positie de huurders 

hebben en waar kritische kanttekeningen ge-

plaatst worden.

Onder anderen zullen spreken én bevraagd 

worden; Wethouder Dhr. Gerdo van Grootheest, 

de directeur van de Nederlandse Woonbond 

Dhr. Ronald Paping en de directeur-bestuurders 

van de drie woningcorporaties in Maastricht, 

Mw. Mirjam Depondt, Dhr. Gert Weenink en 

Dhr. Frans Crijns. 

Een gedetailleerd programma zal vanaf 

15 oktober 2016 via onze site 

www.woonbelang.com bekend gemaakt 

worden. 

Leden* van Woonbelang die aan de conferentie 

willen deelnemen moeten zich aanmelden 
via info@woonbelang.com of een briefje 

sturen naar Huurdersvereniging Woonbelang 

Antwoordnummer 10066,   6200 XR  Maastricht  

(een postzegel is niet nodig)

Let op: U ontvangt géén persoonlijke uitnodiging 

per brief of e-mail.

DUS MELD U NU AAN !!
Opgeven van naam en woonadres zijn bij aan-

melding verplicht. U krijgt na ontvangst van uw 

aanmelding bericht van ons.                          <<

*U bent lid van Woonbelang als u WBlits28 op naam 

op uw huisadres ontvangt.

Hoe komen de prestatieafspraken 2017 
in de gemeente Maastricht tot stand?

De Woningwet 2015 geeft de huurdersvereni-

gingen namens de huurders nadrukkelijk een rol 

in de totstandkoming van de nieuwe jaarlijkse 

prestatieafspraken. Voorheen was dat een zaak 

van corporaties en gemeente. Er diende dus een 

nieuwe overlegstructuur gevonden te worden. 

Een extern bureau, Blauw, wonen welzijn zorg, 

heeft hierin een voortrekkersrol gespeeld.

Aan het overleg ligt de bestuursopdracht wonen 

en wijken (BOWW) ten grondslag. Hierin ne-

men deel voor de gemeente Maastricht; de 

Wethouder en gemeenteambtenaren, voor de 

corporaties; de bestuurders met hun beleidsad-

viseurs en voor de huurders; de besturen van de 

huurdersverenigingen met ondersteuning van de 

Nederlandse Woonbond.

In het BOWW worden vijf bestuursopdrachten 

besproken, namelijk Betaalbaarheid, Wonen en 

Zorg, Beschikbaarheid, Woonmilieus en Doe-de-

mocratie/Eigen kracht. De huurdersverenigingen 

participeren in de eerste drie hiervan.

Om te komen tot gefundeerde inzichten hebben 

de bureaus PC Kwadraat en ABF Résearch 

onderzoekresultaten aangeleverd met betrekking 

tot de thema’s betaalbaarheid en wonen en zorg. 

Met als uitgangspunten de Woningwet 2015, de 

Woonvisie en het bod van de afzonderlijke 

corporaties zijn de gesprekken ingezet op basis 

van procesafspraken en een vergaderschema.

Het aantal aspecten en belangen dat een rol 

speelt bij de totstandkoming is groot en kan op 

gespannen voet staan met (deel)belangen van 

de deelnemende partijen.

Hier volgt een opsomming van aandachtsgebieden

Het Huurakkoord van Woonbond en Aedes, het Rijksbeleid, het Huurtoeslagbeleid, de verhuurderheffing
Het energieprijsbeleid, Gemeentelijke heffingen, samenwerking in aanpak betaalbaarheid

Problematiek schuldhulpverlening, huisvesten urgente doelgroepen
Bijzondere en kwetsbare doelgroepen, kandidaten 2e kansbeleid

Statushouders, Asielzoekers, zorggeschikte woningen
Zorglasten, WMO-middelen, transitieopgaven

Specifieke doelgroepen en het realiseren
van een duurzame sociale voorraad

die allemaal door de ‘molentrechter’ heen moeten leiden naar:

             DE PRESTATIEAFSPRAKEN 2017 IN MAASTRICHT     John van Geel
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TI
PS Wat kunt u doen tegen 

vocht en schimmel
Tussen de half en één miljoen woningen in Ne-

derland kampen met schimmel- en vochtproble-

men. Ze hebben vocht- en schimmelplekken, be-

slagen ramen en een muffe gronderige geur.

Vochtproblemen kunnen ontstaan door bouwkun-

dige gebreken of door woongedrag. 

Bouwkundige oorzaken van vochtproblemen 

kunnen lekkages zijn, gebrekkige ventilatievoor-

zieningen of een fout in de constructie van de 

woning. Bij verkeerd woongedrag gaat het vaak 

om onjuist ventileren, een te hoge vochtproductie 

in de woning en/of te weinig stoken. Bewoners 

van een vochtig huis wonen hebben vaker last 

van luchtwegklachten en allergieën en daarom 

is het bestrijden van vocht en schimmel noodza-

kelijk. 

Gaat het om een ernstige lekkage die niet door 

u is veroorzaakt dan moet uw verhuurder deze 

zo snel mogelijk verhelpen. Zijn de vocht- of 

schimmelproblemen minder spoedeisend, maar 

wel hardnekkig en hebben ze een bouwkundige 

oorzaak, dan kunt u uw corporatie schriftelijk 

verzoeken het probleem op te lossen. Doet hij 

dit niet dan kunt u naar de huurcommissie stap-

pen. Dat moet binnen zes weken, nadat u het 

herstelverzoek schriftelijk heeft gedaan bij uw 

verhuurder en hij niet heeft gereageerd. Als de 

huurcommissie meent dat er sprake is van een 

ernstig gebrek, kan zij de huurprijs verlagen tot 

aan het moment dat de verhuurder de gebre-

ken afdoende heeft hersteld. Huurders kaarten 

regelmatig klachten over schimmel- en vochtpro-

blemen aan bij de huurcommissie en over het 

algemeen honoreert de huurcommissie deze 

klachten.

Maar vaak zijn vochtproblemen gevolg van 

woongedrag. Een huishouden van vier personen 

produceert per dag gemiddeld 10 liter vocht. 

De problemen ontstaan als er onvoldoende 

wordt geventileerd of gestookt, vooral in de 

Het huurdersklachtensysteem van Woonbelang
Hoe kunt u klachten melden 
bij Woonbelang?
Wanneer huurders ontevreden zijn over de be-

handeling van een klacht door Woonpunt kun-

nen zij dit bij Woonbelang kenbaar maken.

Hoe kan men dat doen? Dit kan op diverse ma-

nieren, namelijk door middel van het invullen van 

het contactformulier op de website:

www.woonbelang.com
via email:

info@woonbelang.com
telefonisch:

043 - 354 09 19
of door tijdens de inloopspreekuren een bezoek 

aan het kantoor van Woonbelang te brengen.

Malpertuisplein 46
6217 CD Maastricht

De inloopspreekuren zijn op maandag- en 

woensdagmiddag van 14:00 uur - 16:00 uur en 

vrijdagmorgen van 10:00 uur - 12:00 uur.

Op de woensdagmiddag is Math Vestjens aan-

wezig. Hij is belast met de intake en het beheer 

van huurdersklachten.

Welke klachten 
en de procedure?
Klachten kunnen heel divers van aard zijn. Hier-

bij kunt u onder andere denken aan onderhouds-

klachten over de woning, aan vochtproblemen, 

of het aanpassen van douche/ligbad wanneer 

men slechter ter been is, aan problemen met 

zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), en 

afrekening servicekosten. Ook onderhoud aan 

groenvoorziening, overlast op diverse manieren, 

stalling scootmobiel, opleveren woning bij ver-

huizing of sterfte zijn onderwerpen die tot klach-

ten kunnen leiden.

Tussen Woonpunt en Woonbelang is onderling 

de afspraak gemaakt dat wanneer een huurder 

een klacht heeft hij of zij deze eerst bij Woon-

punt meldt zodat Woonpunt in de gelegenheid 

gesteld wordt om de klacht op te lossen.

Wanneer de huurder echter niet tevreden is 

over de oplossing of de gang van zaken, raden 

wij hem of haar aan zo snel mogelijk op een 

van bovenstaande manieren met Woonbelang 

contact op te nemen.

Woonbelang zal dan de klacht en het eerder 

verloop ervan middels een (digitaal- alsook 

papieren-) klachtenformulier opnieuw bij 

Woonpunt onder de aandacht brengen. 

Na ontvangst van dit formulier door Woonpunt 

krijgt u binnen drie werkdagen een bevestiging 

van ontvangst en binnen tien werkdagen moet 

Woonpunt u een voorstel doen met betrekking 

tot het oplossen van de klacht.

Woonbelang heeft een keer per maand 

overleg met een vaste medewerker van 

Woonpunt over de lopende klachten.

Hoeveel klachten?
Sinds januari van dit jaar hebben we in totaal 

28 klachtmeldingen van huurders binnengekre-

gen waarvan er inmiddels 20 zijn afgehandeld 

en acht nog in behandeling zijn bij Woonpunt/

Woonbelang.

Als we een vergelijking maken met 2015 dan 

zien we dat er in dat jaar in totaal 32 klachten 

bij Woonbelang zijn binnengekomen tegen 28 

nu met nog een aantal maanden voor de boeg. 

Naar verwachting zal het totaal dit jaar dus 

fors hoger worden.

Math Vestjens
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herfst als het vaak regent en de temperatuur 

daalt. Hieronder een aantal tips om vocht- 

of schimmelproblemen te voorkomen of te 

verhelpen. 

- Voer het vocht zo snel mogelijk naar buiten  

 af door te ventileren. Houd daarom 24 uur  

 per dag ventilatieroosters open of ramen  

 op kiertjes. Zet de thermostaat overdag  

 minimaal op 18°C en ’s nachts niet lager  

 dan 15°C. Als het te koud wordt in de ka-

 mers, kan vochtige lucht neerslaan op de 

 koudste plekken. Dit heet condensatie.  

 Vervolgens kan er schimmel op deze plek  

 ontstaan. Door de woning gelijkmatig iets  

 warmer te stoken en tegelijkertijd te blijven  

 ventileren, kunt u dit meestal voorkomen. 

- Voor een snelle verversing van binnenlucht,  

 zet u één of meerdere keren per dag de  

 ramen wijder open tegenover elkaar. Dit  

 heet luchten. Doe dit in de winter slechts  

 5-10 minuten per keer, zodat de woning  

 niet te veel afkoelt. 

- Verwijder schimmels van gladde opper-

 vlakken met soda opgelost in water en een 

 harde borstel of gebruik een schimmelver-

 wijderaar. Let wel op dat deze vaak chloor  

 bevatten en ademhalingsklachten kunnen  

 veroorzaken. Gebruik geen chloorproduct-

 en in het bijzijn van kleine kinderen of men-

 sen met luchtwegklachten. Draag hand-

 schoenen en een mondkapje (te koop bij  

 een bouwmarkt). Verwijder schimmels nooit 

 met een droge borstel omdat er dan veel  

 schimmeldeeltjes in de lucht terechtkomen.  

 Als u allergisch bent voor schimmels of als u 

 gevoelige luchtwegen heeft, laat het dan  

 liever door een ander doen. 

- Bij niet-gladde of poreuze oppervlakken  

 (zoals hout, kit, gips, behang en pleisterwerk)  

 waar de schimmeldraden in zijn doorge-

 drongen, dient aangetast materiaal vaak  

 vervangen te worden. Neem hiervoor contact  

 op met uw verhuurder. 

- Huisstofmijten leven vooral in matrassen en  

 stoffen vloerbedekking. Ze houden van een  

 vochtige omgeving. Het verwijderen van stof-

 fen vloerbedekking is de belangrijkste maat- 

 regel die u kunt nemen. Soms is het raad-

 zaam om mijtdichte matrashoezen te gebrui-

 ken.                                                         <<

Filippine
Vul de woorden in volgens de gegeven 
omschrijvingen. Gelijke getallen zijn gelijke 
letters. Bij juiste invulling ontstaat in de 
grijze balk een woord.

1  Zo’n klein voorval kan de oor-
 zaak van een brand zijn.
2  ... in bed: een van de belang-
 rijkste oorzaken van woning-
 branden.
3  Bij deze manier van voedsel-
 bereiding is de kans groot op 
 oververhitting.
4  Dit elektrische apparaat is een 
 van de meest voorkomende 
 oorzaken van brand.
5  Overbelast deze handige 
 stroomverdeler niet.
6  Gevolg van oververhit vet of 
 olie tijdens het koken. (4,2,2,3)
7  Een belangrijke brandoorzaak: 
 de bel gaat, en er staat een ... pannetje op het  
 vuur.
8  Bij brand in een pannetje op het vuur kunt u dit  
 het beste doen. (6,2,2,3)
9  Keukenhulpje ter voorkoming van brand.
10 Werkt een apparaat niet naar behoren? Roep  
 tijdig de hulp in van deze man.
11 En hierin kan een vlam in de pan resulteren, bij  
 niet tijdig ingrijpen!

12 Noodzakelijk onderhoud in apparaten als  
 afzuigkap en wasdroger, ter voorkoming van  
 overhitting.
13 Ophoping van vet in dit apparaat vergroot het  
 risico op brand.
14 Elektrische apparaten niet op stand-by, maar hele-
 maal ...
15 Alarmtoestel dat levens redt.

(Oplossing in WBlits 29)
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Kindermiddag
Zo wordt er ieder jaar een kindermiddag geor-

ganiseerd op eerste Pinksterdag waar het “even 

kind zijn” centraal staat. Onbezorgde jeugd is ons 

motto die dag. Even helemaal niets moeten alleen 

maar mogen! 

Armoede
Onlangs werd de BOC gevraagd door koffiehuis 

’t Heegeneerke om raad en eventueel daad. 

In de wijk de Heeg is armoede een taboe-onder-

werp. Maar armoede is er wel degelijk. Mensen 

die de deur niet meer uitgaan door geldgebrek 

raken vaak in een isolement met soms psychische 

en lichamelijke klachten tot gevolg. 

BOC Roserije signaleert en tipt de medewerkers 

van het koffiehuis als er iemand armoedehulp 

nodig heeft. Dan regelt de BOC broodbonnen via 

hen zodat deze mensen vers brood kunnen gaan 

halen bij het Leger des Heils. Zo is er ook in 

‘t Heegeneerke de mogelijkheid tot het nuttigen 

van warme maaltijden voor een gering bedrag. 

Ook wordt de BOC “getipt” wanneer er een ver-

moeden is van armoede. Het koffiehuis en de 

BOC proberen dan op een discrete manier in con-

tact te komen met deze mensen om ze uit hun iso-

lement te halen. Vaak is uitnodigen voldoende en 

BOC Roserije 
in strijd tegen 

armoede in de wijk
Sinds jaar en dag bestaat BOC Roserije uit een groep enthou-
siastelingen die niet alleen het beste met de huurders van Woon-
punt voorheeft maar ook met alle andere mensen in de wijk.

•	 In	gesprek	met	Wethouder	Jack	Gerats.

•	 Workshop	geheugentraining.

•	 Zorgkroeg.		
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het enige dat de medewerkers van ’t Heege-

neerke doen is de buurtbewoner over de drempel 

helpen. Deze aanpak is nodig in de wijk merken 

we. Veel mensen durven er niet voor uit te komen 

dat ze in armoede leven. Buurtbewoners waar 

het armoedeprobleem een stuk groter is, worden 

door de BOC en ‘t Heegeneerke doorverwezen 

naar het wijkservicepunt van Trajekt en mocht het 

nodig zijn dan gaat er een medewerker van BOC 

of ‘t Heegeneerke mee om de buurtbewoner te 

begeleiden. Ook staat ‘t Heegeneerke nauw in 

contact met de huisarts, Trajekt, Mondriaanstichting 

enzovoort om een stukje zorg dat dikwijls voor 

mensen een hoge drempel heeft -vaak onder het 

genot van een vers kopje koffie- korter bij de 

buurtbewoner te brengen. 

 

Zorgkroeg
Zo heeft ‘t Heegeneerke sinds kort de status “zorg-

kroeg” gekregen . Dat wil zeggen dat het koffiehuis 

niet alleen maar bezocht mag worden door mensen 

met problemen. In tegendeel; het koffiehuis is toegan-

kelijk voor iedereen of men nu een “rugzakje” heeft 

of niet. Iedereen is er welkom. De BOC hoopt in de 

toekomst nog meer mensen te helpen en te begeleiden 

om zo de gevolgen van armoede in de wijk terug te 

dringen of deze op zijn minst te verlichten.                <<

                               Tekst en foto’s: BOC Roserije.

Ieder adres bestaat uit een straatnaam en een huisnummer. 
Daarmee weet iedereen snel en precies waar hij moet zijn. 
Overheden, het bezoek, de postbode, de hulpdiensten weten 
een adres, soms met hulp van GPS, zo feilloos te vinden.  

In deze rubriek wordt steeds een klein stukje ge-

schiedenis en karakteristiek van de stad in relatie 

tot een straat en wijk beschreven. Daarbij wordt 

de betekenis van een of meer straatnamen ver-

klaard. Uiteraard kiezen we daarbij vooral -maar 

niet uitsluitend- voor straten en pleinen waar 

onze leden wonen.

De derde wijk de we bezoeken 
is HEER

Historie en karakteristiek
De oude kern van Heer bestond uit een langgerekte 

boerennederzetting op de rand van het middenterras 

van de Maas aan de doorgaande weg van Amby naar 

Gronsveld. Een aantal boerenhoeves in de Dorpstraat 

herinneren hieraan. De bij de kerk bijvoorbeeld goed 

waarneembare terrasrand was een aantrekkelijke 

vestigingsplaats tussen de natte graslanden aan de 

Maas en de hoger gelegen akkers. De huidige wijk 

Heer is door de Akersteenweg afgesneden van het 

vroeger tot Heer behorend buurtschap Scharn. De 

inmiddels uit verschillende dichtbebouwde delen 

bestaande stadswijk heeft een aantal dorpskenmerken 

behouden zoals het bloeiend gemeenschapsleven. 

Aan de Dorpstraat liggen de kerk uit 1905 en -met een 

ruim winkelaanbod- het vernieuwde en uitgebreide 

winkelcentrum De Leim. Aan de zuidoostkant 

ligt het Porta Mosana-college, een van de grote 

scholengemeenschappen van Maastricht.

In 1224 al wordt kasteel de Burght in schriftelijke 

bronnen genoemd als bezit van het kapittel van 

Sint Servaas. Ooit strekte de gemeente Heer zich 

uit vanaf de vestingmuren van Wyck tot aan Keer in 

het Heuvelland. Onder luid protest van de Heerder 

bevolking werd het dorp in 1970 bij Maastricht 

ingedeeld. Veel woningzoekenden uit Maastricht 

woonden voordien al in Heer. Vanaf de jaren vijftig 

kwamen in samenwerking met de Maastrichtse 

Dienst Stadsontwikkeling hele nieuwe woonwijken 

tot stand, zoals de door Frans Dingemans ontworpen 

opmerkelijke woonbuurt voor Zuid-Molukkers en het 

gebied rondom de Einsteinstraat dat dezelfde sfeer 

ademt als de westelijke uitbreidingen van Maastricht. 

In de jaren tachtig werd tussen Heer en De Heeg de 

wijk Eyldergaard gebouwd die met haar hofjes en 

woonerven een typisch voorbeeld van de tijdsgeest is. 

De buurt is vernoemd naar het hier gelegen Huis Eyl uit 

de 16e en 18e eeuw dat met haar fraaie stucwerken 

de ambtswoning was van de Limburgse gouverneur in 

de jaren van de bouw van de wijk.                           >
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Bestuur Huurdersvereniging Woonbelang

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

John	van	Geel	en	Frans	van	der	Heijden.

Straatnamen
Veel oudere straten in Heer zijn genoemd naar topo-

niemen, veldnamen en personen uit de geschiedenis 

van Heer. Oostelijk van de Dorpstraat dragen enkele 

straten de namen van natuurkundige begrippen en ge-

leerden en van bekende historische hoeves. In Eylder-

gaard zijn de straatnamen geïnspireerd op namen en 

termen uit het ‘Cijnsregister’ van het Servaaskapittel.

Bij de samenvoeging met Maastricht in 1970 werd 

door het Maastrichtse stadsbestuur besloten dubbel 

voorkomende straatnamen in Maastricht en niet in 

Heer aan te passen, zodat de bewoners van Heer hier-

van geen last zouden ondervinden. 

Zo werd bijvoorbeeld de Sint Servatiusweg in Maas-

tricht hernoemd tot Willem Vliegenstraat. Het Heerder 

college had aan deze geste geen boodschap want 

het besloot tijdens de laatste raadsvergadering op 16 

juni 1970 net vóór de annexatie een drietal bestaande 

straten in Heer naar zichzelf(!) te vernoemen: de 

Burgemeester Cortenstraat, Secretaris Wijnandsstraat 

en Wethouder Caldenborghlaan. Ook dat is opmerke-

lijk omdat de straatnamencommissie van Maastricht 

persoonsnamen in beginsel vermijdt. Uitzondering 

hierop vormen personen die in bepaalde categorieën 

vallen en in een hele buurt voorkomen. De voorkeur 

gaat daarbij uit naar stad- en streekgenoten en de 

betreffende dient bovendien minstens tien jaar eerder 

te zijn overleden.

Kennelijk durfden de laatste vroede vaderen van Heer 

het niet aan daar op wachten. Overigens zijn deze 

drie straten nu deel van de wijk Scharn.

Enige straatnamen
	 -	 Gerard	Walravenstraat
  Gerard Walraven (1881-1947) heeft zich  

  ingezet voor de belangen van inwoners van  

  Heer onder meer als bestuurslid van het  

  Groene Kruis.

	 -	 Godefridus	van	Heerstraat
          Godefridus van Heer (genoemd in 1253) is  

  de oudst bekende schout van Heer.

	 -	 Haspengouw
  De parochie Heer behoorde tot 1801 tot het  

  aartsdiaconaat van de Haspengouw, een  

  onderdeel van het bisdom Luik. Voorheen  

  heette deze weg Barakkenstraat.

	 -	 Postduifstraat	
  De straat is genoemd naar het KLM-vliegtuig  

  dat in 1927 de eerste postretourvlucht naar  

  Batavia (Jakarta) maakte.                         <<

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

  3 oktober Bestuursvergadering 09
____________________________________________
  8 oktober Landelijke huurdersdag Woonbond
____________________________________________
13 oktober Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken
 (BOWW) In het kader van de  
 prestatieafspraken
____________________________________________
 19 oktober Regulier Overleg met Woonpunt
____________________________________________
   7 november Bestuursvergadering 10
____________________________________________
 14 november Provinciale Vergadering Woonbond 
____________________________________________
 19 november HUURDERSCONFERENTIE
 over de prestatieafspraken 2017
____________________________________________
 21 november Najaarsoverleg met de
 Bewonersoverlegcommissies
____________________________________________
24 november Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken 
 (BOWW) In het kader van de  
 prestatieafspraken
____________________________________________
30 november Overleg tussen de drie Maastrichtse  
 huurdersverenigingen
____________________________________________
  5 december Bestuursvergadering 11
____________________________________________
  14 december Regulier Overleg 
 met Woonpunt

Agenda
vergaderingen en overleggen bestuur HV Woonbelang

Straatnamenquiz
De vraag luidt:

“Geef een zo compleet mogelijke beschrijving van de betekenis 
van de in Heer voorkomende straatnaam;  Zilvermeeuwstraat.”

- Alleen leden van Woonbelang kunnen meedoen aan deze quiz.

- Onder de eerste vijf inzenders met het goede antwoord wordt een cadeaubon 
 verloot t.w.v. € 25,-
- Uw antwoord kunt u uitsluitend per e-mail en vóór 17 oktober toesturen aan: 

 info@woonbelang.com  onder vermelding van volledige naam en woonadres

- De winnaar en het goede antwoord worden bekend gemaakt in de eerstvolgende 

 uitgave van WBlits.


