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Klaar voor de zomer?
Foto ‘Summer Gardens’ door PrivatePit, CC BY 2.0 

In de zomermaanden 
hoop je een groot 
gedeelte van de tijd in je 
tuin of op je balkon door 
te kunnen brengen. Kijk 
daarom niet alleen naar 
de ruimtes in huis, maar 
ook naar je tuin of 
balkon. 

1. Vrolijk je woonkamer op door 
de wanden van een zomers 
kleurtje te voorzien. Laat de 
nieuwe kleuren in huis aan-
sluiten bij de kleuren uit je 
tuin/balkon. Zo worden ze een 
geheel.

2. Een andere manier om je tuin/
balkon bij je woning te  
betrekken, is door veel  
planten in de woon- of  
eetkamer te zetten.

3. Als je bestaande tuinmeube-
len wilt vervangen, zoek dan 
een nieuw model dat past bij 
het interieur van je huis. Zoek 
naar een online tuinmeubelen 
sale zodat je hier niet te veel 
geld aan uit hoeft te geven.

4. Voorzie je woonkamer van 
meer kleur door leuke  
accessoires. 

5. Ga voor een pergola met  
klimplanten op en rond je  
terras of balkon en hang  
daaraan lampjes op.

 
 
Een mini-special 
over servicekosten

Beste buurtjes: 
Assendorp in 
Zwolle 

Uitslag enquête 
ledenpanel over 
huren in tijden van 
corona

Huisraad: tips voor 
in en om het huis

Thuiswerkende 
zzp’er wint  
rechtszaak

HUURWIJZER 2 
Wat staat er in het 
ZOMERNUMMER
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‘Citaatje’
NIBUD-directeur 
Vliegenthart over de 
coronacrisis:
 
“Het is helemaal niet 
verstandig om de 
huren nu te verhogen. 
Niet alleen voorlopig, 
maar misschien wel 
twee, drie jaar.”
 
Uit: Huurpeil vakblad 
voor de huursector



VAN BELANG

Graag uw aandacht voor het volgende: 
Beste leden, 

Namens het bestuur van HV Woonbelang Maastricht & Mergelland wil ik 
eenieder die de gevolgen van het Coronavirus in zijn nabijheid meegemaakt heeft 
met het verlies van een familielid, vriend of kennis ons medeleven betuigen. Zij 
die nog lijden onder de gevolgen van het virus wenst het bestuur meer dan alle 
sterkte toe.

Wat staat ons na het menselijk drama dat het coronavirus veroorzaakt nog te 
wachten aan maatregelen door regelgeving in het nieuwe nu? De Volkskrant 
meldt dat groepen ambtenaren bezig zijn met alternatieven voor zorgtoeslag, 
huurtoeslag, het kindgebonden budget en het uitwerken van de voorstellen.

Wat betreft de HUURTOESLAG heeft men het over twee alternatieven:

 • In het eerste voorstel wordt de huurtoeslag voor bewoners van   
  een corporatiewoning afgeschaft. De verantwoordelijkheid voor  
  het betaalbaar houden van de huren komt bij de 
  woningcorporaties te liggen. Zij moeten de huur voor de laagste  
  inkomens zo laag houden dat die betaalbaar blijft. 
  Ter compensatie krijgen de corporaties het bedrag dat de overheid  
  aan huurtoeslag uitspaart als subsidie uitgekeerd. Circa 15% van  
  de lage inkomens huurt van een particulier voor deze 250.000   
  huishoudens moet dan een aparte oplossing gezocht worden.

 • Het tweede voorstel is het versimpelen van de huurtoeslag door   
  onder andere een “normhuur“ in te stellen, dat wil zeggen een   
  minimum huur die elk inkomen moet kunnen betalen.

De huurdersverenigingen zullen deze voorstellen in de gaten houden en op hun 
waarde (lees: voordeel) voor de huurder beoordelen.

Door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende RIVM-richtlijnen hebben we 
tot nu toe niet met u samen kunnen komen voor vergaderingen zoals de halfjaar-
lijkse voorjaarsbijeenkomst met de Bewoners Overleg Commissies (gewoonlijk in 
maart of april) en de Algemene Ledenvergadering (gewoonlijk in mei of juni). 
We hopen deze na de zomervakantie wel te kunnen laten doorgaan en zullen u op 
de hoogte houden als we een datum plannen.

De RIVM-richtlijnen, zoals onder andere de 1,5 meter-regeling heeft ons doen 
besluiten ook ons jubileum, het 25 jarig bestaan van onze huurdersvereniging HV 
Woonbelang Maastricht & Mergelland, niet nu maar in het voorjaar van 2021 de 
aandacht te geven die bij zo iets gebruikelijk is en die u als lid van onze vereni-

ging verdient. We willen dit heuglijke feit graag samen met 
u vieren in goede gezondheid en in een ongedwongen 

sfeer. Nader bericht hierover zult u tijdig ontvangen.

Blijf uit de lappenmand. En dat we elkaar weer 
spoedig mogen ontmoeten. 

Uwer Voorzitter 
John Van Geel
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Advies huurdersverenigingen op 
huurverhogingsvoorstel Woonpunt 2020

Woonbelang heeft op het eerste voorstel van 
Woonpunt van 12 februari voor de huurverhoging per 
1 juli 2020 gereageerd met uitgebreide en con-
structieve reacties. Deze hebben ertoe geleid dat 
Woonpunt haar uitgangspunten voor de huur-
verhogingsronde 2020 op een aantal onderdelen 
heeft aangepast en met een tweede concept kwam. 

We zijn blij dat Woonpunt met dit voorstel liet zien 
oog te hebben voor de betaalbaarheid van het 
wonen, zeker in deze tijd van crisis.
Woonpunt heeft een gemiddelde huurverhoging van 
2,6% toegepast met een maximale huurverhoging van 
3,6%, terwijl wettelijk een percentage van 5,1% voor 
dit jaar was toegestaan. 

Daarnaast heeft Woonpunt op ons advies afgezien 
van het toepassen van de toegestane 1% extra ruimte 
boven het inflatiepercentage. 

Naar aanleiding van de adviezen van de huurders-
verenigingen bij Woonpunt, waaronder Woonbelang, 
wordt de huurverhoging voor verduurzaming 
per complex of project met de huurders afgestemd 
en niet via een algeheel huurverhogings- 
percentage over alle woningen.

Tenminste 80% van de sociale huurwoningen hebben 
een huurprijs beneden de tweede aftoppingsgrens  
(€663,40) zoals vastgelegd in de Prestatie Afspraken 
met de gemeente en huurdersverenigingen.

Ook gaat Woonpunt integraal het specifieke maatwerk 
(huurbevriezing en huurverlaging) toepassen zoals 
genoemd in het Sociaal Huurakkoord dat is gesloten 
tussen de Woonbond en Aedes. En zal zij dit commu-
niceren met haar huurders.

Woonbelang is positief gestemd dat Woonpunt haar 
advies voor het tweede jaar op rij overneemt om af 
te zien van de inkomensafhankelijke huurver-
hoging. Als de huur van een sociale huurwoning met 
een kale huur boven de liberalisatiegrens (€737,14) 
komt, verlaagt Woonpunt de huur met 1 euro bene-
den deze liberalisatiegrens als de huurder na inko-
mensterugval voor huurtoeslag in aanmerking 
komt.

Woonbelang heeft op verzoek van leden ook gevraagd 
om meer informatie in het naar de huurders toege-
zonden huurverhogingsvoorstel op te nemen, zoals 
informatie over maximale huren, WOZ waarde,  
puntentelling, streefhuren etc. Woonpunt heeft dit 
gedeeltelijk overgenomen door deze informatie niet 
in de huurverhogingsbrief te vermelden maar een 
aanbod te doen aan alle huurders om in overleg met 
Woonbelang een aantal spreekuren te houden om 
toelichting te geven aan bewoners die vragen 
hebben over de huurverhoging. Woonpunt kan 
dan gericht ingaan op de individuele huurprijsbereke-
ning. 

Als u als huurder vragen heeft over de voor u toege-
paste huurverhoging kunt u contact opnemen met 
Woonbelang: info@woonbelang.com of 043-3540919. 
Woonbelang verzamelt de aanmeldingen en plant dan 
met Woonpunt een tijdstip op het kantoor van Woon-
belang voor het bovengenoemde spreekuur. Meld u 
aan! De RIVM-richtlijnen worden in acht genomen.

Gezien de door Woonpunt overgenomen ad-
viezen die wij gegeven hebben en de afspraak 
om helder naar de huurders te communiceren 
over de mogelijkheden van specifiek maatwerk en 
verduidelijking naar de huurdersverenigingen over de 
toegepaste huurverhogingspercentages per inzicht in 
de toegepaste huurdifferentiaties (categorieën, aan-
tallen woningen per categorie en huurverhogingsper-
centages) hebben wij een positief advies afgegeven.
Wij begrijpen dat niet iedereen tevreden zal zijn met 
de huurverhoging en adviseren dan ook deze huur-
verhoging goed te bestuderen en bij twijfel of vragen 
(eventueel via Woonbelang) een afspraak met Woon-
punt te maken en om uitleg te vragen.

Wij hebben geregeld overleg met Woonpunt en kun-
nen met informatie van u het gesprek met Woonpunt 
aangaan. Informeer ons, laat ons weten waar u 
tegenaan loopt, wat voor u van belang is om 
betaalbaar, plezierig en veilig te kunnen  
wonen!

Ria Makatita-Hendrix
Secretaris/penningmeester 
Hv Woonbelang.

Ieder jaar krijgen de huurdersverenigingen het huurverhogingsvoorstel van de 
corporatie om dat te bestuderen en een positief of negatief advies over af te geven. 

Dit advies is -helaas- niet bindend maar Woonbelang samen met de collega 
huurdersverenigingen bij Woonpunt doet ieder jaar haar uiterste best om met 
onderbouwde argumenten het beste resultaat voor de huurders te bereiken.
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Worden we allemaal door de 
ratten besnuffeld?

4

door Marijke Stijnen

resistentie
Omdat chemische bestrijdingsmiddelen door een 
nieuwe Natuurwet sinds 1 juli 2017 minder mogelijk 
zijn moet er gezocht worden naar andere oplossingen 
om de explosieve toename van ratten tegen te gaan. 
De chemische bestrijdingsmiddelen waren ook zeer 
slecht voor het grondwater alsmede het oppervlakte-
water en er kon zelfs vergiftiging in ons voedsel door 
ontstaan. Bovendien bestond de mogelijkheid dat de 
ratten resistent werden voor de gebruikte middelen, 
aldus een rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu  van 3 maart 2020 rapport-
nummer 0179).

etensresten
De bestrijding richt zich nu hoofdzakelijk op het voor-
komen van ratten buiten het riool door het wegnemen 
van de aantrekkelijkheid voor ratten om zich buiten 
het riool te vestigen in bijvoorbeeld dichte bosjes en 
struiken. Dit wordt al voorkomen door geen etens-
resten weg te gooien bij de cafetaria’s en andere fast 
food-eetgelegenheden alsmede het achterwege laten 
van het weggooien van aardappelen, dikke hompen 
brood en brood dat eigenlijk bedoeld is voor de vo-
geltjes. En POEP. Hondenpoep, kattenpoep, poep is 
een delicatesse voor de rat. Een halve bak frites, een 
stompje frikadel, een rand pizza en een hoopje poep 
vormt een verrukkelijk viergangenmenu voor de slim-
me rat.
De gemeente Den Haag overwoog zelfs in juli 2019 
om een boete van €95,= te gaan opleggen voor het 
voeren van eendjes in twee wijken van die stad vanwe-
ge het toenemende rattenprobleem.

heel grote aantallen
Maar om hoeveel ratten gaat het nu? Dat weet nie-
mand en blijft een schatting.
Midas Dekkers beschrijft in zijn boek :”Pets” uit 2009 
de rat als een kieskeurige alleseter. Het kieskeurige 
heeft betrekking op het feit dat een rat wantrouwend 
is tegenover nieuwe stoffen waardoor het moeilijk is 
om een rat te vergiftigen. Zijn schatting was dat er 
toentertijd in Nederland 15 miljoen ratten waren. Bij 
een gemiddelde leeftijd van 2 jaar en  het voortbren-

gen van vijfduizend nakomelingen per jaar is het aantal 
bijna niet meer te schatten. Een medewerker van een 
Parijse ongediertebestrijdingwinkel kwam op die jaar-
lijkse schatting van vijfduizend. Hij schatte het aantal 
Parijse ratten op drie miljoen. Aldus AVROTROS, 
EenVandaag d.d. 13 mei 2019. Ratten zijn de koning 
van de voortplanting.
Nederland zou wel eens meer ratten dan mensen 
kunnen herbergen. Door het niet opruimen van onze 
rotzooi en etensresten dragen wij hier lustig toe bij.

vier soorten
De ene rat is de andere niet.
Er zijn grofweg vier soorten ratten die in Nederland 
veel voorkomen.
De bestrijding betreft vooral de bruine rat en de 
zwarte rat.

 1. De bruine rat komt voor in water, 
  riool, huizen, schuren en kelders. 
  Deze rat kan de ziekte van Weil, het   
  hantavirus met als symptomen 
  spierpijn, hoofdpijn, koorts, 
  grieperigheid, misselijkheid en 
  aantasting van de nieren alsmede de   
  pest verspreiden.

 2. De zwarte rat komt hoofdzakelijk 
  voor in hoge gebouwen en is groter   
  dan de bruine rat. Deze rat kan de 
  pest verspreiden en de ziekte 
  trichinose die zich via het 
  maagdarmkanaal middels een klein   
  wormpje verspreidt en misselijkheid 
  en diarree veroorzaakt. 

 3. De muskusrat komt vooral voor in   
  water en ondermijnt de dijken

 4. De woelrat komt langs wateroevers   
  voor en graaft gangen in de oevers   
  waardoor deze instorten.

filmratten
Natuurlijk zijn er ook tamme ratten die als huisdier 
worden gehouden. 

Het rattenprobleem is zo groot in Nederland dat het College van B&W van de 
Gemeente Maastricht op 11 februari 2020 de uitvoeringsnotitie Rattenbeheer heeft 
vastgesteld. De aanleiding hiertoe was het gegeven dat zich op diverse plekken in 

Maastricht buiten het riool rattenpopulaties hebben gevestigd. 
In het riool zijn er altijd al ratten. 
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Een 4-gangen menu voor de rat en een heerlijk 
buitenverblijf.

Op de website www.ratjetoe.info wordt hier veel 
liefdevolle informatie over gegeven. En wat te denken 
van de grappige film Ratatouille uit 2007. Deze film is 
gratis te downloaden.

bestrijding
Het blijft echter een serieus probleem. De gemeente 
Maastricht heeft een Melddesk in het leven geroepen 
waar mensen rattenpopulaties kunnen melden. Zo 
kunnen deze op de plattegrond van de stad in kaart 
worden gebracht en worden bestreden. Voor bestrij-
ding via bijvoorbeeld het plaatsen van klemmen in 
boxen en preventie is in 2020 een budget uitgetrokken 
van €128.000,- Tevens zijn er gecertificeerde bedrijven 
die eventueel kunnen worden ingezet. U vindt deze op 
de site www.ongediertebestrijding.nl/regio/limburg.

De Melddesk is te bereiken via:

Het telefoonnummer 14043
Online via www.mijn-melding.nl/maastricht/melding
Via de app Maastricht Meldt

Ook is het verstandig om de woningcorporatie van de 
aanwezigheid van ratten en muizen in kennis te stellen.
Volgens het Besluit Kleine Herstellingen vallen ratten 
en muizen onder de plaagdieren waarvan de bestrij-
ding hoge kosten met zich meebrengt. Hierdoor is dit 
een taak van de woningcorporatie.

Bron: www.kibo-ongedierte.eu
KiBO=Kennisinstituut Beheersing Ongedierte



Handig voor de pandeigenaar. Maar is het ook goed 
voor de bewoner? Die moet vaak afzien van zijn priva-
cy omdat de leegstandbeheerders komen controleren 
op leefgedrag. En zij kunnen met twee weken opzeg-
termijn op straat worden gezet. 

Een ‘antikraakbewoner’ woont op grond van een 
om-niet contract of ook wel bruikleenovereenkomst 
of overeenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’. Daar-
mee zou die bewoner geen ‘huurder’ zijn en dus geen 
huurrechten hebben. Maar dat dat wettelijk gezien 
vaak niet klopt, en ook antikraakbewoners wel degelijk 
huurrechten hebben, bleek onlangs uit een uitspraak 
van het gerechtshof in Den Haag.

Een antikraakbewoner bewoont sinds 2007 onafge-
broken een pand van de gemeente Rotterdam. Voor 
de kosten van verbruik van gas, elektra en dergelijke 
betaalt zij €175,- per maand. Met Alvast (een leeg-
standbeheerder) heeft zij een bruikleenovereenkomst 
gesloten op grond waarvan zij een vergoeding van 
€150,- per maand betaalt. Alvast beëindigt de bruik-
leenovereenkomst in 2019, maar de bewoner weigert 
de woning te verlaten en beroept zich op huurbe-
scherming. Na een verloren kort geding leggen Alvast 
en de gemeente de zaak voor aan het gerechtshof Den 
Haag. 

Het gerechtshof vindt de vergoeding van €150,- per 
maand voor Alvast meer dan een ‘louter symboli-
sche bijdrage’. En het lukt Alvast niet om aan het hof 
inzichtelijk te maken dat dat bedrag nodig is om de 
beheerskosten te dekken. Bij het sluiten van de bruik-
leenovereenkomst bestond geen zicht op een ander 
gebruik van het pand. En gezien de duur van de bewo-
ning (12 jaar!) kan de overeenkomst ook niet worden 
aangemerkt als een huurovereenkomst die ‘naar zijn 
aard van korte duur’ is. 

Ook het gerechtshof wijst de vordering tot ontruiming 
van de woning daarom af.

Antikraak
of huur? 

Veel jongeren, maar ook anderen 
die moeite hebben om een 

betaalbare woning te vinden, 
gaan ‘antikraak’ wonen. Ze 

bewonen een leegstaand pand 
waardoor dat beschermd is tegen 
inbraak of kraak tegen een lage 

vergoeding.
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25 Jaar 
Huurdersbelangen 

in een paar getallen

25 Jaar 
Huurdersbelangen 

in een paar getallen
5 jaar St. Mathijs en 5 jaar 
De Brök van 1995 tot 2000 
en daarna 20 jaar Woon-
belang 250 bestuursver-
gaderingen 25 keer beoor-
deling van het huurbeleid 
van de corporatie met ad-
vies aan de directie van 0 
in 1995 tot 3.350 leden 
in 2020 4 koffiezetappara-
ten op kantoor van1gulden 
naar1euro contributie per 
maand 5 Nieuwsbrieven; 
13 Woonbelangrijk-uitga-
ves; 43 keer WBlits Ge-
middeld per jaar zo’n 60 
mensen actief in Bewoners-
overlegcommisies
Naar schatting zo’n1000 
mensen geholpen die vast-
liepen in de communicatie 
met Woonpunt/
St. Mathias/Beter Wonen 
9.125 dagen vrijwillige in-
zet van bestuurders en vrij-
willigers op tal van onder-
werpen op het gebied van 
het volkshuisvestelijk be-
leid ontelbare hoeveel-
heden kopietjes, e-mails en 
‘tasse koffie’ 
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Midden- en rechtsboven van links naar rechts vijf 
voorbeelden van Nieuwsbrieven en ledenbladen met 
de titels St. MATHIJS, Woonbelangrijk en WBlits.

Onder en links van het midden staan twee foto’s 
waarop de toenmalige Burgemeester van Maastricht 
te zien is. Op de rechterfoto loopt hij samen met de 
voorzitter van HV St. Mathijs, op dat moment Dhr. 
Wiel Heijenrath, naar het nieuwe kantoor van de 
vereniging aan het Malpertuisplein. Op de linkerfoto 
verricht Burgemeester Ph. Houben de openingshan-
deling. Hij werpt een bal door een papieren wand. De 
opening van het kantoor vond plaats op 19 juni 1998.
      
Op de kleurenfoto rechts in het midden staat het be-
stuur van de vereniging zoals dat samengesteld was in 
2005 bij het tienjarig bestaan van de vereniging.

Staand van links naar rechts: Johan Smit; Aad van 
Evert; Jean Stevens; Willy Willems; Igo Gorissen; Jo 
van Lijf; Giel Vrancken; Wiel Heijenrath; Herman 
Kromjong; Nico Leenders; Pierre Spronck en Jean 
Gilissen 

Zittend van links naar rechts: Jean Caris; Ivy Gulikers 
en Jo Cox

De zwart-witfoto rechts beneden laat het memorabel 
moment zien waarop de ondertekening plaatsvindt 
van het huurdersstatuut in het kader van de fusie Be-
ter Wonen - St. Mathias op 30 september 1998. Deze 
foto is van Jean Pierre Jans / fotograaf.

Zittend van links naar rechts: W. Heijenrath (voor-
zitter Huurdersvereniging St. Mathijs); P. Cornelissen 
(directeur Beter Wonen); P. Vrancken (directeur St. 
Mathias); B. Breuls (voorzitter Huurdersbelangenver-
eniging De Brök).

Staand van links naar rechts: J. Moetewiel; L. Pletsers; 
J. van Lijf; J. Caris; H. Prop; J. Visseren (allen bestuurs-
lid van een van beide huurdersverenigingen); J. Lips 
(Nederlandse Woonbond) en L. Bovens (St. Mathias)

Wat overblijft in het totaal zijn een aantal ledenwerf-
folders en -flyers. 

25 Jaar Woonbelang op papier in beeld25 Jaar Woonbelang op papier in beeld
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 6. Anderhalve meter afstand 
  bewaren en bewaken.
 7. De kantoorruimte biedt met   
  de huidige opstelling zitruimte   
  aan maximaal 5 personen.
 8. Na afloop van iedere  
  bijeenkomst of bezoek in de  
  vergaderruimte worden de 
  tafels en deurkrukken    
  schoongemaakt. 

ALLEEN SAMEN VOORKOMEN WE DE 
VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS 
ZOLANG HET VIRUS NIET BESTREDEN KAN 
WORDEN MET EEN VACCIN EN DE ANDER-
HALVE-METER-SAMENLEVING NODIG IS.

DANK U VOOR UW MEDEWERKING !

Het Bestuur van Woonbelang 

WBlits is een uitgave van 
Huurdersvereniging Woonbelang

Kantooradres:  Malpertuisplein 46
   6217 CD Maastricht
Spreekuur:  Voorlopig 
   GEEN VRIJ
   INLOOPSPREEKUUR
   WEL OP AFSPRAAK
Telefoon:  043 354 09 19
Website:   www.woonbelang.com
E-mail:   info@woonbelang.com
Redactie:  Marijke Stijnen
Vormgeving:  Esther van de Beek
Druk:    Senefelder Misset   
   Doetinchem

Voorzitter: John van Geel – Secretaris/Penningmeester: 
Ria Makatita-Hendrix – Lid: Wim Schlösser – 

Klachtendossiers: Math Vestjens – Hoofd Secretariaat: 
Igo Gorissen – Financieel Adviseur: Emiel Panis

Nu de eerste golf van de 
coronapandemie in Nederland 
onderdrukt is en er versoepelings-
maatregelen genomen zijn, stelt 
Woonbelang sinds 2 juni haar 
kantoor weer open voor bezoekers. 
We ontvangen u graag als u een 
gesprek wilt met ons. 

Er is géén vrij inloopspreekuur. 
Leden/huurders/bezoekers moeten 
vooraf een afspraak maken op 
info@woonbelang.com 
of tel.nr. 043-3540919.

KANTOOR
WOONBELANG 

WEER OPEN

Voor iedere bezoeker aan ons kantoor 
gelden een aantal gedragsregels. 

Corona-protocol kantoor Woonbelang 

 1. Meteen bij aankomst uw handen   
  wassen en afdrogen met tissue.
 2. In de wachtruimte kan één 
  (1) persoon plaatsnemen. 
        Maximaal twee (2) en alleen indien  
  zij tot hetzelfde huishouden 
  behoren. 
 3. Bezoekers betreden niet de aparte  
  kantoorruimte. Van iedere 
  bezoeker wordt verwacht dat deze  
  zijn verantwoordelijkheden kent en  
  neemt. 
        Blijf dus thuis bij 
  corona-gerelateerde klachten en   
  neem zo nodig contact op met 
        GGD: 0800-1202 
 4. Iedere aanwezige neemt zelf koffie  
  uit het apparaat en plaatst na 
  afloop eigen kop en schoteltje in 
  de vaatwasser. Er is geen thee, wel  
  kraanwater.
 5. Iedere aanwezige vult de 
  aanwezigheidslijst in. Deze ligt in 
  de vergaderruimte op tafel. 
  Hiermee vergemakkelijken wij een  
  eventueel nodig contactonderzoek.

Nu de eerste golf van de 
coronapandemie in Nederland 
onderdrukt is en er versoepelings-
maatregelen genomen zijn, stelt 
Woonbelang sinds 2 juni haar 
kantoor weer open voor bezoekers. 
We ontvangen u graag als u een 
gesprek wilt met ons. 

Er is géén vrij inloopspreekuur. 
Leden/huurders/bezoekers moeten 
vooraf een afspraak maken op 
info@woonbelang.com 
of tel.nr. 043-3540919.


