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Alles over de 
huurverhoging op 1 juli
In 2017 is het huurbeleid op een aantal 
punten anders dan vorig jaar. Door de 
invoering van de huursombenadering in de 
woningcorporatiesector gelden voor deze 
sector lagere huurverhogingspercentages 
dan voor de commerciële huursector. 
Bovendien zijn de criteria voor de 
inkomensafhankelijke huurverhoging 
veranderd, waardoor minder mensen deze 
‘gluurverhoging’ hoeven te betalen. 
Alles over de huurverhoging op 1 juli leest u 
in het voorjaarsnummer van Huurwijzer, dat 
u wordt aangeboden door Woonbelang. 

Verder in dit voorjaarsnummer een uitge-
breid artikel over de huurcommissie die dit 
jaar 100 jaar bestaat. 
Wat doet de huurcommissie? En waarvoor 
kunt u er terecht?
Ook twee pagina’s met handige tips over 
hoe u zelf aan de slag kunt om uw huis zo 
goed mogelijk te ventileren. 
Plus een samenvatting van de test in 
de Consumentengids van potgrond. 

Nieuw is een kookrubriek, waarin lezers 
voor de redactie hun favoriete gerecht 
koken.                                                      <<
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INTERNETSERVICE
voor leden van huurdersvereniging Woonbelang
Zoals u wellicht al gehoord of in deze WBlits gelezen hebt, is het Woningburo, 

het inschrijfbureau voor een sociale huurwoning in Maastricht en het Heuvelland, 
per 21 februari overgegaan in het bureau Thuis in Limburg. TiL werkt met elf 

corporaties die verhuren in een groot deel van Limburg. 

Thuis in Limburg heeft geen kantoorloket waar u naartoe kunt om ingeschreven 
te worden en is ook telefonisch niet bereikbaar; enkel en alleen via internet 

kunt u nog communiceren. 

Voor diegenen die in contact willen komen met TiL maar niet over een computer 
of tablet beschikken of niet weten hoe ze via internet contact kunnen leggen, 
biedt het kantoor van huurdersvereniging Woonbelang de service van een 

computer en eventuele ondersteuning aan.

    U bent welkom tijdens onze spreekuren* 
        of na een telefonische afspraak op 

           043 - 354 09 19

                                                                 * zie pagina 8

   Thuis in Limburg wordt mede mogelijk gemaakt door:
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LET OP! Deze brief is de enige uitnodiging voor de ALV 2017

U ONTVANGT GEEN UITNODIGING PER POST 
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Het halfjaarlijks overleg tusse n Woonbelang en 
de Bewoners Overleg Commis sies, 23 januari 2017
Was het de griep die toegesla-
gen had in Nederland? Of lag 
het aan de slechtweervoor-
spelling? Er waren slechts twin-
tig personen naar dit eerste 
overleg in 2017 gekomen. 
Ze werden hartelijk ontvangen 
door de voorzitter John van 
Geel. Ook heette hij mevrouw 
Gerrits, mevrouw van de 
Wouw en de heer Chappin van 
Woonpunt en de heer Kerck-
hoffs van het Woningburo wel-
kom. Zij gaven deze avond 
presentaties over diverse on-
derwerpen van Woonpunt en 
lichtten deze toe.

Nieuwe schoonmaakcon-
tracten voor complexen
De heer Chappin begon met de uitleg over de 
verandering van de schoonmaakcontracten. 
Ontevredenheid over de schoonmaakkwaliteit 
was aanleiding voor een verbeterplan. Er wordt 
in 295 complexen schoongemaakt door der-
tien! verschillende schoonmaakbedrijven. 
Daardoor is er een te grote diversiteit in schoon-
maakschema’s, prijs en kwaliteit. Woonpunt is 
ruim een jaar bezig geweest met een zorgvul-
dige en uitgebreide voorbereiding van het ver-
beterplan. Er is onder andere gesproken met 
de Huurdersbelangenverenigingen en met het 
Management Team van Woonpunt. Er is een 
aanbesteding gedaan onder diverse schoon-
maakbedrijven en uiteindelijk zijn er drie be-
drijven die de complexen gaan schoonmaken; 
het hele woongebied van Woonpunt is ver-
deeld in drieën en per gebied is er één bedrijf 
actief. Er wordt per complex betaald voor de 
schoonmaak. De bewoners betalen dus alleen 

voor de schoonmaak in hun eigen complex. 
Dat heeft tot gevolg dat er wijzigingen gaan 
plaatsvinden in de servicekosten. 
In zijn totaliteit vindt er een besparing plaats 
van € 250.000,= Voor enige complexen 
worden de schoonmaakkosten hoger. Deze 
verhoging wordt in de eerste jaren gedeeltelijk 
en afbouwend door Woonpunt gedragen 
en komt na vier jaar uiteindelijk geheel voor 
rekening van de bewoners. Verder worden 
wijkbeheerders opgeleid om de kwaliteit van 
het poetswerk te bewaken en worden er op 
drie niveaus kwaliteitscontroles uitgevoerd. 
Aan het eind van de diapresentatie werd 

aan de BOC’s medewerking gevraagd in het 
uitdragen van dit verbeterplan om draagvlak 
te krijgen bij de bewoners. De leden van de 
BOC’s vroegen of zij dan ook betrokken konden 
worden bij overleg met de wijkbeheerder en het 
poetsbedrijf. Een BOC-lid dat zelf al jarenlang 
werkzaam is bij een poetsbedrijf gaf aan dat zij 
-als personeel- helemaal niet met bewoners in 
gesprek mogen gaan. De heer Chappin zegde 
toe het verzoek om betrokken te worden mee te 
nemen en te bekijken hoe dit vorm gegeven kan 
worden.
Daarnaast gaf de heer Chappin nog een over-
zicht en uitleg over de personele bezetting van 
Woonpuntmedewerkers. Er worden wisselingen 
in wijken en buurten doorgevoerd om zo “be-
drijfsblindheid” te voorkomen.

Van Woningburo naar 
Thuis in Limburg
De heer Kerckhoffs, werkzaam bij het Woning-
buro legde met behulp van een powerpoint-
presentatie uit hoe het Woningburo overgaat 
naar Thuis in Limburg. Mensen die een huur-
woning zochten in Maastricht moesten zich 
inschrijven bij het Woningburo. Daarnaast 
werken enkele andere gemeenten in Limburg 
met het bureau Thuis in Limburg (TiL). 
Dit woningbureau beslaat een groot deel van 
Limburg. Ingeschrevenen kunnen daarmee op 
een veel groter aanbod van te huren woningen 
reageren. Aan deze wijziging van Woningburo 
naar Thuis in Limburg is een jarenlange periode 
van gesprekken voorafgegaan om een zo 
zorgvuldig mogelijk overgang mogelijk te 
maken. Mevrouw van de Wouw van de afdeling 
communicatie van Woonpunt legde vervolgens 
uit hoe deze verandering gecommuniceerd is 
en wordt naar de mensen die ingeschreven 
staan bij het Woningburo én hoe dit kenbaar 
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gemaakt wordt voor toekomstige huurders. 
Er is een nieuwe website waar alle relevante 
informatie gegeven wordt. Bij Thuis in Limburg 
kan men alleen via internet nog reageren 
op aangeboden huurwoningen Daarnaast 
legde mevrouw van de Wouw uit dat de 
speciale urgentieregeling die het Woningburo 
voor Maastricht hanteerde, ook bij TiL voor 
Maastricht gehandhaafd blijft. In gesprekken 
met de Huurdersverenigingen kwam naar voor 
dat er mensen zijn die geen gebruik maken van 
internet. Voor hen moet er ook een mogelijkheid 
bestaan om te reageren. Men gaat kijken of 
deze mensen via wijkserviceteams geholpen 

kunnen worden, of via Woonpunt of via de 
huurdersverenigingen. 

Zelf aangebrachte voorzien-
ingen in de woning (ZAV)
Na een korte pauze waarin men met vragen 
terecht kon bij de mensen die de uitleg over 
de diverse onderwerpen hadden gegeven 
nam de heer van Geel het verslag van het 
vorige BOC-overleg met de aanwezigen door. 
Toen stond het onderwerp Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen op de agenda. Ook nu weer 
kwamen aanwezigen met de nodige vragen en 
verhalen over kwesties met ZAV. Woonbelang 
gaf aan de vinger aan de pols te houden wat 
betreft ZAV en vroeg aan de aanwezigen om 
problemen hieromtrent te melden. 

Prestatieafspraken 2017
Ook deed de voorzitter verslag over de tot-
standkoming van de Prestatieafspraken voor 
2017. Dit vergde in 2016 veel tijd van Woon-
belang. Het was voor het eerst dat de huurders-
verenigingen in Maastricht hierbij betrokken 
waren. Als vrijwilligers kwam er veel op hen af; 
veel vergaderingen, verslagen en overleggen. 
Met als hoogtepunt de Huurdersconferentie in 
november 2016. De aanwezige BOC-leden 
die ook naar de Huurdersconferentie geweest 
waren vonden het een zinvolle bijeenkomst 
en vroegen of dit herhaald wordt. De eerste 
evaluatie is geweest en men beraadt zich over 
een vervolg. De heer van Geel reikte aan iedere 
BOC het boekwerk Prestatieafspraken 2017 uit.

Huurbeleid 2017
Het volgende punt op de agenda was het 
huurbeleid 2017. De heer van Geel legde het 
voorstel van Woonpunt aan de hand van sheets 
uit en gaf aan dat de Huurdersverenigingen 

van Woonpunt ( verenigd in het CHOW) 
gezamenlijk nog een advies moeten geven 
aan de corporatie. De HV’s vragen aan Woon-
punt om oog te hebben voor mensen die, met 
een laag inkomen, in een voor hen te dure 
huurwoning zitten. De Belastingdienst geeft dit 
jaar maar twee inkomensgroepen aan waar-
door het voor corporaties niet inzichtelijk is wie 
met een inkomen onder de 34.000 euro een 
woning huurt boven de 628 euro. Vorig jaar 
was die groep wel bekend.

Ledenverloop Woonbelang
Een ander punt op de agenda was de leden-
werfactie. Aan de hand van een tabel werd 
getoond dat het ledenaantal blijft dalen, on-
danks dat men met de deur aan deur actie 
aardig wat leden heeft kunnen werven. 

Persoonlijke benadering werkt maar is arbeids-
intensief. Woonbelang blijft zich inzetten voor 
het werven van leden en zoekt naar nieuwe 

methodes. Tevens vraagt het de hulp van de 
BOC’s om bij (nieuwe) huurders Woonbelang 
onder de aandacht te brengen.

Rondvraag
Als laatste stond zoals gewoonlijk het rondje 
BOC’s op de agenda: De heer Schlösser 
vroeg aan de aanwezigen om de verslagen 
van de BOC-vergaderingen naar Woonbelang 
te sturen zodat WB ook weet wat er in de 
diverse wijken, buurten of complexen speelt. 
BOC Havezathe vroeg aandacht voor de 
geluidsoverlast, ook ’s nachts door hang-
jongeren. Ze wachten met angst en beven het 
mooiere weer af. Verleden jaar hebben ze de 
overlast geregeld gemeld maar werden van het 
kastje naar de muur gestuurd; van de politie 
naar de gemeente en weer terug. Ook Woon-
puntmedewerkers die de klachten meldden 
ervaarden hetzelfde. Het woongenot in deze 
buurt gaat door de overlast hard achteruit. 
BOC-Rozenstaete gaf aan hetzelfde probleem 
te hebben. De tip van zowel Woonbelang als 
Woonpunt: blijf melden! Een andere klacht 
van de aanwezigen was de communicatie met 
Woonpunt. Nog steeds is de terugkoppeling 
na melding van een klacht niet goed en wordt 
men niet naar tevredenheid geholpen.
De voorzitter bedankt hierna de aanwezigen 
voor hun komst en bijdragen aan deze avond 
en wenste hen een veilige thuiskomst.          <<



6

Advies
huurverhoging
2017
Begin februari heeft Woonpunt het volgend voornemen voor de komen-

de huurverhoging aan haar huurdersverenigingen, waaronder Woonbe-

lang, voorgelegd:

Woonpunt is voornemens om per 1 juli 2017 een gemiddelde huur-
verhoging door te voeren van 0,8% voor de sociale huurwoningen 
en daarnaast een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te 

passen voor huishoudens met een hoger inkomen in de sociale huur. 

Voor het geliberaliseerde segment is voor Woonpunt de markthuur 
uitgangspunt, met een maximale stijging van inflatie + 4%.

Samengevat betekent dit:

Sociale huurwoningen:
1. Voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349,= een huurver-

 hoging van 1% waarbij de streefhuur als aftoppingsgrens geldt.

2. Geen huurverhoging voor sloopwoningen.

3. Voor huishoudens met een inkomen vanaf € 40.349,= een huur-

 verhoging van maximaal 4,3%, waarbij de maximale huur als  

 aftoppingsgrens geldt.

Geliberaliseerde huurwoningen:
1. Huurverhoging is maximaal inflatie + 4%

2. Aftopping op markthuur dan wel maximaal redelijk

Overige huurwoningen:
1. Kamers, garages, woonwagens: 1% ( conform sociale segment)

2. Huurdersabonnement: 0%

3. Glasfonds: 0,3% (inflatie)

De huurdersverenigingen gaan akkoord met het bovenbeschreven 

huurverhogingsvoorstel van Woonpunt. Wij hebben Woonpunt daarbij 

met nadruk gewezen op -en dus geadviseerd dit over te nemen in het 

huurbeleid 2017- een in de Prestatieafspraken 2017 vastgelegd 
punt geldend voor het sociale segment. Namelijk dat de opbreng-
sten van de inkomensafhankelijke huurverhoging ingezet worden 
voor het borgen van de betaalbaarheid voor specifieke doelgroe-
pen.

Met dit advies sluiten we aan op de Prestatie-
afspraken 2017 en kunnen we iets betekenen 
voor die huurders die met een relatief laag 
inkomen een voor hen te hoge huur betalen. <<

Even bijpraten over het 
klachtenverloop van 2016
Wellicht kunt u zich herinneren dat in 2016 in 

WBlits no. 28 een artikel heeft gestaan over de 

huurdersklachtenprocedure bij HV Woonbelang.

Nu we inmiddels alweer ruim ‘onderweg’ zijn in 2017 (ja, wat gaat een jaar 
toch snel voorbij) wil ik u graag op de hoogte brengen van het verloop van 
de huurdersklachten die in 2016 behandeld zijn. In totaal zij er 47 dossiers 
behandeld waarvan er ten tijde van dit schrijven, nog vijf in behandeling zijn.
Dat wil dus zeggen dat 42 klachten, naar tevredenheid van de klager, zijn 
opgelost en de betreffende dossiers inmiddels zijn gesloten. Als we kijken 
naar het overzicht van 2016 dan ziet u dat de meeste klachten, 30,3%, be-
trekking hebben op (gebrekkige) communicatie van de zijde van Woonpunt 
of op geen reactie van Woonpunt.

Als tweede met 21,2% zijn het klachten van technische aard.

Op de derde plaats, 16,7%, staan klachten die te maken hebben met 
overlast. Vervolgens kunt u zien dat met 15,2% klachten betreffend renovatie 
en onderhoud in het overzicht opgenomen zijn.

Zit er verbetering in?
Wanneer we de percentages van 2016 vergelijken met de percentages in 
het totaaloverzicht van de jaren 2011-2016, dan zien we dat de eerste vier 
opgesomde percentages weinig tot niets van elkaar verschillen. Met andere 
woorden; bij deze items is er géén verbetering.
Bij het onderdeel renovatie en onderhoud zien we in 2016 een percentage 

dat ten opzichte van de jaren ervoor meer dan verdubbeld is!
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Conclusie
Algemeen kan men concluderen dat voor meer 

dan een item er voor Woonpunt nog ‘werk aan 

de winkel is’. 

Waar is Woonpunt momenteel mee bezig? Om 

de klanten in de toekomst beter van dienst te 

kunnen zijn werkt Woonpunt aan een klantvolg-

systeem. De klantenservice hoeft dan alleen nog 

maar de postcode en het huisnummer te vragen 

en ziet dan precies wat de stand van zaken is ten 

aanzien van de woning en de huurdersvraag.

Het werken van Woonpunt met dit volgsysteem 

wil overigens niet zeggen dat we als huurders-

vereniging nu gaan afwachten of er inderdaad 

op enig moment sprake is van verbetering. Het 

bestuur van HV Woonbelang zal een en ander 

scherp blijven monitoren en daar waar nodig 

bij Woonpunt ‘aan de bel trekken’. Een goede 

graadmeter blijft natuurlijk het goed in kaart 

brengen van de klachten die ons bereiken.      <<

Math Vestjens, Intake en beheer Huurdersklachten.

Tips voor
tuin en balkon

Het is weer voorjaar en dus de tijd om uw tuin of balkon op te vrolijken met fleurige planten of 
smakelijke kruiden. Een aantal tips en suggesties:
- Er zijn eenjarige en vaste planten. Eenjarigen bloeien in de zomer vaak uitbundig, maar kunt  
 u in het najaar weggooien. Of niet en als u geluk hebt en de winter valt zacht uit, dan kan  
 het zomaar gebeuren dat ze volgend jaar weer bloeien.
- Makkelijke eenjarige bloeiers zijn de primula, vlijtig liesje, viooltje, begonia, geranium,  
 petunia, lobelia en chrysant. 
- Voorbeelden van vaste planten zijn de meisjesogen, lavendel, bamboe, roos, fuchsia  en  
 hortensia.
- Kale muren of schuttingen kunt u mooi bedekken met klimplanten. Eenjarige zoals suzanne- 
 met-mooie-ogen, oost-indische kers en klimmende winde, of vaste zoals lathyrus, jasmijn,  
 klimop, clematis of blauwe regen.
- Heeft u een schaduwtuin of balkon: denk dan eens aan varens of hosta’s. 
- Het wordt steeds populairder om zelf een kruiden- of groententuintje te maken: mooi én  
 lekker. Eenjarigen zijn peterselie, koriander en basilicum. De laatste twee zijn vaak wel lastig  
 en zeker basilicum heeft veel water nodig. Heerlijke vaste kruiden zijn tijm, salie, bieslook,  
 munt, rozemarijn en oregano. Van de groenten zijn vooral radijs, wortel, rucola en tomaat  
 tamelijk simpel te kweken. Aardappels, komkommers en paprika’s vereisen wat groenere  
 vingers.
- Vooral in de zomer hebben veel planten iedere dag water nodig. Doe dat bij voorkeur ’s  
 ochtends of ’s avonds als de zon niet te fel is. 
- Denk er bij het (ver)potten aan dat de pot onderin een gat heeft, zodat het water weg kan.  
 Leg een scherf op het gat. Verpotten kan het beste in het najaar.
- Gebruikt u oude bloempotten, maak ze dan eerst schoon met water en een beetje   
 bleekmiddel (verhouding 9-1), omdat ze vaak vol zitten met schimmels en bacteriën. 
- Bladluis kunt u bestrijden met een plantenspuit, gevuld met 1/3 water, 1/3 spiritus en 1/3  
 groene zeep. 
- Vlinders zijn een lust voor het oog. Wilt u ze naar uw tuin of balkon lokken, zorg dan dat er 
 beschutte plekjes zijn en bakjes waar ze kunnen drinken (niet met water maar met nat  
 zand) en uiteraard planten die nectar hebben, zoals winterhard, sneeuwbal, judaspenning,  
 vlinderstruik, ijzerhard, herfstaster of klimop. 
- Slakken daarentegen kunnen uw tuin grondig verpesten, vooral in warme vochtige zomers.  
 Helaas zijn ze lastig te bestrijden, maar u kunt bijvoorbeeld proberen ze op afstand te  
 houden met geurende kruiden zoals tijm en bieslook. 
- Ook muggen houdt u liever op afstand. Dat kan met citroengeraniums, want daar houden ze  
 niet van.
- Poezen houdt u uit uw mooie bloemperken door er koffiedik in te strooien, of er – alweer –  
 citroengeraniums te planten. 
- Ten slotte een oude tip van grootmoeder: uw ‘groene vingers’ worden door al dat gewroet in  
 de aarde zwart. Ze zijn makkelijker schoon te maken door voor het tuinieren groene zeep  
 onder uw nagels en tussen uw nagelriemen te smeren.                                                     <<



  5 april Bestuursvergadering
____________________________________________
12 april Overleg met huurdersverenigingen  
 Maastricht over Prestatie-afspraken
____________________________________________
19 april Regulier overleg met Woonpunt
____________________________________________
  3 mei Bestuursvergadering
____________________________________________
15 mei Algemene Ledenvergadering
____________________________________________
17 mei Bestuurlijk overleg Wonen en Wijken  
 Prestatieafspraken 2018
____________________________________________
  7 juni Bestuursvergadering 
____________________________________________
12 juni Woonbond Zuid
____________________________________________
14 juni Regulier overleg met Woonpunt
____________________________________________
20 juni Overleg met Raad van Commissarissen
____________________________________________
28 juni Bestuurlijk overleg Wonen en Wijken  
 Prestatieafspraken 2018
____________________________________________

Agenda
vergaderingen en overleggen bestuur HV Woonbelang

COLOFON

is een uitgave van 
Huurdersvereniging Woonbelang

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

Bestuur Huurdersvereniging Woonbelang

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

John van Geel en Frans van der Heijden.
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Waar wonen onze leden?
•	 Op	het	totaal	woningbezit	van	Woonpunt	in		

 Maastricht en het Mergelland bedraagt het  

 ledenpercentage van Woonbelang: 31%. 

 Dus bijna een op de drie huurders is lid!

•	 In	Maastricht	alleen	is	32,5%	van	de	huurders		

 bij Woonpunt lid van Woonbelang.

•	 In	de	buitenwijken	van	Maastricht-West		

 (Postcode 6214 t/m 2018) heeft Woonpunt  

 5000 huurwoningen (50% van het bezit in  

 Maastricht). Het ledenpercentage van Woon- 

 belang bedraagt hier 37%. 

 Bovengemiddeld dus.

•	 Wijken	die	hoog	scoren	zijn	Borgharen,	Mo-

 lukse wijk en De Heeg. Het aantal huurwo-

 ningen bedraagt ruim 800. Hiervan is 45%  

 bewoond door leden van Woonbelang.

•	 Ver	onder	het	gemiddelde	zijn	Wyck,	Witte-

 vrouwenveld, Eijldergaard & Vroendaal,  

 Randwijck en Heugem. Hier is op een  

 woningbezit van bijna 2000 woningen (20%  

 van het bezit van Woonpunt in Maastricht)  

 slecht 17% van de huurders lid van  

 Woonbelang. 

•	 Hoewel	de	score	voor	het	stadscentrum	van		

 Maastricht (6211) beneden gemiddeld is  

 (29%) geldt dat niet voor de wooncomplexen  

 Hondertmarck en Havezathe. 

 Hier zijn respectievelijk maar liefst 78% en  

 53% van de huurders lid van Woonbelang. 

•	 De	ledenpercentages	voor	de	stadswijken		

 6212 en 6213 en de gemeente Vaals geven  

 een vertekend beeld omdat het aantal wo-

 ningen (64) zeer beperkt is.                       <<


