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01 Inleiding   
Het jaar 2011 is in die zin een rustig jaar geworden dat we ons konden concentreren op de dingen die 
wij als bestuur te doen hadden. Er ging geen tijd verloren aan al te langdurige vergaderingen zoals 
vroeger het geval was bij het bestuur met elf leden. 
Na de reorganisatie in 2010 resteerde een bestuur van drie personen (voorzitter, secretaris, 
penningmeester) maar er is per 1 januari 2011 ook uitvoering gegeven  aan het besluit om een 
ambtelijk secretariaat te formeren ter ondersteuning van het bestuur. 
Aan het eind van 2011 kan het bestuur met voldoening constateren dat de aanstelling van Igo 
Gorissen gedurende 20 uur per week als hoofd secretariaat  een wezenlijke bijdrage is geweest aan 
het zo optimaal mogelijk functioneren van het bestuur.  
Uiteraard stond het vinden van nieuwe bestuursleden als prioriteit op de agenda. Daartoe zijn, in 
nauwe samenwerking met Woonpunt, activiteiten ontwikkeld die er enerzijds toe moesten leiden dat 
nieuwe participatievormen ontwikkeld zouden worden, maar anderzijds ook aanvulling van het 
bestuur zou worden gerealiseerd. Beide inspanningen hebben in 2011 niet  het gewenste resultaat 
gehad. In dit verslag komen we daar nog op terug. 
Het huidige bestuur heeft de overtuiging dat het in het afgelopen jaar op de juiste manier inhoud 
heeft gegeven aan haar taak: behartiging van de belangen van leden van Woonbelang en daarmee in 
feite ook aan alle huurders van Woonpunt. Het had wellicht op onderdelen “meer of beter” gekund, 
maar ieder bestuur kent zijn beperkingen en grenzen. 

 
02 Bestuur        
Werving bestuursleden 
In 2011 zijn op diverse manieren pogingen in het  werk gesteld om nieuwe bestuursleden te 
interesseren voor een taak bij onze vereniging.  Enerzijds omdat uitbreiding sowieso gewenst is en 
anderzijds omdat de leeftijd en gezondheid van de zittende bestuursleden bepaalde functionerings-
risico’s met zich meedragen en continuïteit van belang is. 
In verband met de werving van nieuwe bestuursleden is ook de hulp van directie en management  
van Woonpunt ingeroepen.  Immers , zij en met name de woonconsulenten kennen huurders die 
wellicht nauwer  betrokken zouden willen worden bij de algemene belangenbehartiging van 
huurders.   
Op initiatief van Woonpunt is een zogenoemde denktank geformeerd uit huurders met diverse 
achtergronden en kennis. Het was niet de bedoeling van Woonpunt om hier rechtstreeks 
bestuurleden uit te halen. 
Eerder zou de denktank nieuwe eigentijdse participatievormen moeten ontwikkelen. Omdat de 
prioriteit van Woonbelang bij werving van bestuursleden ligt, is dit initiatief zonder succes 
afgesloten. 
In aansluiting daarop hebben we zelf weer initiatieven ontplooid. Het ziet er naar uit dat we daar op  
niet al te lange termijn resultaat van mogen verwachten.  
Ultimo  2011 bestaat het bestuur uit: 
Wiel Heijenrath,  voorzitter 
Johan Smit,   secretaris 
Frans van der Heijden, penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergaderingen van het bestuur    
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Reguliere bestuursvergaderingen vinden altijd plaats op de  eerste woensdag van de maand. Daar 
passeren de lopende en de komende zaken de revue en houden we de vinger aan de pols. Deze 
vergaderingen vormen op zich al een garantie dat belangrijke zaken niet uit het oog worden verloren. 
Elders in dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in welke zaken dat zoal waren. 
Eens per twee maanden zitten we met  het management van Woonpunt Maastricht & Mergelland 
aan de tafel. Die vergaderingen worden voorgezeten door de heer Jan  Chappin, manager 
woondiensten  met assistentie van de heer Kjel Hurkens  coördinator  participatie. De agenda van 
deze vergaderingen wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Elders in dit jaarverslag treft u een 
opsomming van de  onderwerpen aan die besproken zijn. 
Gemiddeld  vier keer per jaar zijn er vergaderingen van Woonbelang samen met de 
huurdersverenigingen van Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Dan gaat het om onderwerpen die 
het eigen werkgebied van de huurdersvereniging overtreffen en voor de gehele Woonpunt-
organisatie van belang zijn zoals bijvoorbeeld huurbeleid en verkoopbeleid. 
Verder zijn er incidentele vergaderingen met de directeur/bestuurder van Woonpunt waarbij het 
meestal gaat over het meerjarenbeleid t.a.v. specifieke onderwerpen. 
Met de Raad van Commissarissen van Woonpunt is in 2011 eenmaal overleg gepleegd over relevante 
onderwerpen. Zie hiervoor punt 08 van dit jaarverslag . 
In voor- en najaar is er gezamenlijk overleg geweest met de bewonersoverlegcommissies (BOC’s) die 
binnen de vereniging Woonbelang functioneren. Deze bewonersoverlegcommissies 
vertegenwoordigen huurders van Woonpunt  in de Mergellandgemeenten en in Maastrichtse wijken, 
buurten en complexen. Deze BOC’s vormen voor een belangrijk deel de ogen en oren van 
Woonbelang. 
Tot slot is er drie keer informeel overleg met de collega-huurdersverenigingen van Woningstichting 
Servatius en Bouwvereniging Maasvallei, te weten Servaassleutel en Woonvallei.  
 
Onderwerpen uit bestuursvergaderingen        
 Hier krijgt u een inzicht in de onderwerpen waaraan gewerkt is of waar de noodzakelijke aandacht 
aan is gegeven. 

 Werving nieuwe bestuursleden: in 2011 is met twee kandidaten een gesprek gevoerd; 
uiteindelijk lieten zij weten niet beschikbaar te zijn. 

 Huurderscontacten en  -klachten: een respectabele hoeveelheid vragen of klachten komt bij 
ons binnen, telefonisch of via e-mail ofwel door bezoek aan ons kantoor; afhandeling ervan 
vergt persoonlijke inzet van bestuursleden en het hoofd secretariaat. 

 Bezoeken aan bewonersoverlegcommissies of bewoners in een buurt of complex die vragen 
of klachten hebben. 

 Opzetten van een digitaal ledenpanel met ondersteuning van de Nederlandse Woonbond 
met als doel  inzicht te krijgen in wat de mening of de wensen zijn van huurders m.b.t. 
onderwerpen die met wonen, huren en leefomgeving  te maken hebben.  

 Inventariseren van nieuw vormen van participatie van huurders los van de mogelijkheden die 
de huurdersvereniging te bieden heeft. 

 Financiering van de bewonersoverlegcommissies. 

 Ledenwerving en ledenbehoud. 

 Specifieke problematiek in buurten vanwege de aanleg van de nieuwe A-2 tunnel. 

 Aanpassen van de huidige kantoorruimte met een gescheiden werk- en vergaderruimte. 

 Groenvoorziening in wooncomplexen. 

 Voorbereiding van het overleg met Woonpunt M & M 

 Secretariaat van het Centraal Huurders Overleg Woonpunt (CHOW) I.c. de vier 
huurdersverenigingen van Woonpunt in Parkstad, Westelijke Mijnstreek en 
Maastricht/Mergelland. 

 Twee- of driemaal per jaar uitgave van het verenigingsperiodiek WBlits. 
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 Voorbereiding overleg met collega-huurdersverenigingen in Maastricht (Servaassleutel en 
Woonvallei) 

 Eigen financiën en begrotingen. 

 Voorbereiding  van het halfjaarlijks overleg met de bewonersoverlegcommissies die 
gehouden zijn op 19 april en 21 november 2011. 

 
 
Spreekuren         
In het jaar 2011 hebben we de mogelijkheid tot het bezoeken van de spreekuren voortgezet. Op 
maandagmiddag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen worden inloopspreekuren  gehouden.  
Veelal is dan een van de bestuursleden aanwezig. In ieder geval is het kantoor bemand door het 
hoofd secretariaat . Deze spreekuren worden als goed ervaren. Via de website en WBlits wordt  
bekendheid geven aan deze mogelijkheid om met het bestuur in contact te komen. . 
 
3.Hoofd Secretariaat    
Met ingang van 1 januari 2011 is Igo Gorissen door HV Woonbelang in dienst genomen voor 20 uur 
per week.  Er zijn werkafspraken gemaakt. Van Igo’s diensten  werd al enkele jaren gebruik gemaakt. 
Sinds 1995 functioneerde hij als notulist en maakte hij verslagen van alle Woonbelangvergaderingen. 
Sinds 1 september 2007 verzorgde hij als vrijwilliger daarnaast de administratieve verwerking van het 
e-mail- en postverkeer.  Met hem is er op ons kantoor aan het Malpertuisplein een vast 
aanspreekpunt  voor onze leden en de huurders van Woonpunt gekomen. Inmiddels heeft Igo zijn 
plek gevonden binnen onze verenigingsorganisatie en is hij voor het bestuur een belangrijke schakel 
die de continuïteit waarborgt. Hij zorgt ook voor het onderhoud van onze website. Daarnaast is hij 
goed op de hoogte van wat men “social media” noemt. In 2012 worden activiteiten in die richting 
verder ontplooid. 
 
De administratie van Woonbelang  is in 2011 digitaal uitgevoerd en opgeslagen. 
Nieuw is het bijhouden van een afsprakenagenda voor de leden van het bestuur. 
Eveneens is er een dossieradministratie opgezet voor de contacten met individuele huurders en 
leden. Hiertoe is een intake- en vervolgformulier ontwikkeld, waardoor de voortgang en afwikkeling 
beter gevolgd kunnen worden. Zie ook punt 10 van dit jaarverslag. 
 
Mailings die Woonbelang regelmatig ontvangt van de Nederlandse Woonbond, Aedes de koepel voor 
Corporaties, SEV innovatie in wonen en de gemeente Maastricht zijn regelmatig doorgezonden aan 
leden van BOC’s die daarvoor opteren.  
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Overzicht 1  geeft een globale indicatie van de werkzaamheden van het hoofd secretariaat en de 
bestede uren op jaarbasis.  
 

correspondentie   36% 344 u 

archivering   8% 76 u 

vergaderingen   11% 98 u 

adresadmin.   8% 75 u 

uitwerking bestuursbeleid 1% 11 u 

website     4,5% 42 u 

leden/huurders contacten 9% 82 u 

secr. administratie   11% 97 u 

facilitair     6% 57 u 

diverse     6% 56 u 

      totaal 
  

100% 938 u 

       
Overzicht 1 
 
 
4.Kantoor Hv Woonbelang      
Het kantoor van Woonbelang is in 1998 in gebruik genomen. 
Na ruim twaalf jaar was het aan een flinke opknapbeurt toe. 
Het  archief is opgeschoond en diverse kasten zijn opgeruimd en heringericht. 
Om het hoofd secretariaat ongestoord te kunnen laten werken is de grootste ruimte in het kantoor 
voorzien van een glazen scheidingswand met sluitbare dubbele deur. Daardoor is de werkruimte 
afgescheiden van de vergaderruimte.  
In augustus is het hele interieur van het kantoor opnieuw geschilderd. Via ROOS werd aan Marian’s 
Schilderwerken de klus gegund. Binnen veertien dagen zat het bestuur in een frisse vernieuwde 
werk- en vergaderomgeving.   
 
5. De vereniging HV Woonbelang   
Woonbelang is op 11 september 2000 opgericht als opvolger van de  “Huurdersbelangenvereniging 
De Brök” en “Huurdersvereniging Sint Mathijs”.  Dit ten gevolge van een fusie van de 
woningcorporaties “Beter Wonen” en “Sint  Mathias”.  
De nieuwe corporatie is ”Woonpunt” gaan heten.   
Woonbelang is een notarieel opgerichte vereniging met statuten en staat ingeschreven in het 
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel Limburg. 
Huurders van Woonpunt kunnen lid worden van Woonbelang en betalen daarvoor € 1,- per maand. 
Ultimo 2011 heeft HV Woonbelang 3745 leden, hetgeen betekent dat ongeveer 40% van de huurders 
van Woonpunt in Maastricht en het Mergelland aangesloten is bij Woonbelang.  
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6. Bewonersoverlegcommissies (BOC’s)    
De bewonersoverlegcommissies vormen een belangrijke schakel in het vertegenwoordigen van 
huurdersbelangen. Met name de zaken die spelen op het gebied van beheer en leefbaarheid in een 
complex, buurt of wijk komen voor een groot deel voor rekening  van een BOC.  
De BOC’s overleggen zelfstandig met Woonpunt over de zaken die tot hun taak behoren.  
Om deze taak uit te kunnen voeren worden de BOC’s financieel ondersteund door Woonbelang. 
Tweemaal per jaar roept het bestuur van Woonbelang de BOC’s bijeen voor overleg en informatie-
uitwisseling. Uiteraard kunnen de BOC’s ook op ieder ander moment terecht bij het bestuur voor 
ondersteuning en advies. 
Met de najaarsbijeenkomst is afgeweken van de traditie om met een agenda te vergaderen.  
Ditmaal is een thema gekozen waar de aanwezigen met hun ervaringen en beleving op hebben 
kunnen reageren. Het onderwerp in november was hoe de communicatie tussen de BOC en de 
woonconsulent  van Woonpunt verloopt.  Deze uitwisseling heeft een gevarieerd beeld opgeleverd. 
De aanwezigen sprak deze wijze van overleg erg aan. 
 
Nieuwe commissies 
In het Boschstraat-Oostgebied, ook bekend onder de naam Havezathe, is in 2011 door bewoners een 
volwaardige BOC opgericht.  Ook de overwegend jonge bewoners van het complex aan het Bassin 
hebben een BOC genaamd “Maastrichts Veem” in het leven geroepen. 
 
 
7. Algemene Ledenvergadering 16 mei 2011  
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in een Algemene Leden Vergadering. Die is in 2011 
gehouden op 16 mei. Daar het financieel jaarverslag 2010 voorzien is van een goedkeurende 
accountantsverklaring is besloten tot opheffing van de kascontrolecommissie. De Jaarrekening 2010 
en de begroting 2011 zijn goedgekeurd.  Er vonden geen bestuursverkiezingen plaats. 
Tijdens de rondvraag kwamen enige problemen van huurders aan de orde.  
Geklaagd is over de 5% huurverhoging van geliberaliseerde woningen. Men vindt dat onrecht is 
gedaan aan de huurders van deze huurwoningen.  
 
 
8.  Raad van Commissarissen     
Op 26 april 2011 heeft het overleg met de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Punten van 
overleg zijn het Jaarplan 2011, het huurbeleid, consequenties van het z.g. Europadossier en de 
beoordeling financiële positie door het  Woningfonds geweest. 
 
 
 
9.Concrete belangenbehartiging  
 
Groenvoorziening  
In 2010 heeft het bestuur er bij Woonpunt op aangedrongen de verrekening in de servicekosten van 
het groenonderhoud van het complex Scharwyerveld te herijken. Er  leefden bij de cliëntenraad van 
Scharwyerveld nog al wat vragen ten aanzien van de status van het groen rondom het complex. 
Woonpunt is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het groen een overwegend openbaar karakter 
heeft.  
Dat heeft  tot gevolg gehad dat het onderhoud niet in de individuele servicekosten verrekend kan 
worden. 
 
De servicekosten zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 teruggebracht van  
gemiddeld € 15,= tot gemiddeld € 0,80. 
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Uiteraard is iedereen verheugd over het bereikte resultaat. Maar het knaagde dat over de jaren 2006 
tot en met 2009 geen teruggave gedaan zou worden. Terwijl ook over die jaren de verrekening 
onrechtmatig was. Op aandringen van Woonbelang heeft de juridisch medewerker van Woonpunt 
hier nader onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek blijkt  dat de argumentatie -dat de kwestie in 
2010 ter discussie is gesteld en restitutie dus alleen over dat jaar mogelijk is- niet steekhoudend is. 
Op grond van artikelen uit het wetboek huurrecht en uit jurisprudentie blijkt onder andere dat voor 
bezwaren op de afrekening van servicekosten een termijn geldt van twee jaren.  Als gevolg daarvan 
geldt de terugbetaling van de te veel geïnde servicekosten groenvoorziening óók voor de jaren 2009 
en 2008. Hierover zijn het bestuur en de directie Woonpunt Maastricht en Mergelland opnieuw in 
gesprek gegaan met als resultaat dat over 2008 en 2009 de servicekosten groenvoorziening eveneens  
worden terugbetaald. Het gaat hier in individuele gevallen over bedragen die oplopen tot enige 
honderden euro’s per jaar. 
 
10. Belangenbehartiging individuele huurders bij Woonpunt   
Naast de algemene belangenbehartiging zoals beleidsadvisering en overleg met directie van 
Woonpunt behoort individuele belangenbehartiging tot de taken van het bestuur van Woonbelang. 
Het bestuur van Woonbelang fungeert echter niet als klachtenloket. Huurders met een probleem van 
welke aard dan ook op huurgebied moeten eerst aankloppen bij Woonpunt.  Mocht de 
dienstverlening van Woonpunt onvoldoende blijken dan kunnen leden van Woonbelang zich tot het 
bestuur wenden voor advies. Ook huurders die geen lid zijn van Woonbelang worden te woord 
gestaan en geholpen. Vraag aan de betreffende huurder is dan wel om zich aan te melden als lid van 
de vereniging. 
Met de indiensttreding van Igo Gorissen is gestart met het opzetten van een registratie van de 
voortgang en afhandeling van de huurdersklachten. 
Samengevat ziet deze er als volgt uit: 
 
Van 64 huurders, waarvan er 44 lid zijn van Woonbelang, zijn 70 klachten over afhandeling door 
Woonpunt  in behandeling genomen. 
 
De klachten zijn als volgt in te delen: 
 Aard:       aantal:  percentage: 

1. Technisch      25  35 % 
2. Communicatie e.d.  en geen reactie Woonpunt  4  6 % 
3. Huurprijs, servicekosten e.d.    7  10 % 
4. Burenoverlast      14  20 %  
5. Groenonderhoud     4  6 % 
6. Renovatie en onderhoud    5  7 % 
7. Sociaal        7  10 % 
8. Oplevering na werkzaamheden    2  3 % 
9. Zelf aangebrachte voorzieningen   2  3 % 

 
Totaal       70  100 % 

 
In alle gevallen vraagt het bestuur bij Woonpunt om toelichting op de door haar medewerkers 
gevolgde handelwijze. 
In de meeste gevallen blijkt de tussenkomst van Woonbelang succesvol. 
Dat wil zeggen dat een oplossing, die Woonpunt (in tweede instantie) aanbiedt, door de huurder 
geaccepteerd wordt. 
Het is echter ook zo dat een huurder niet altijd voor de volle 100% gelijk krijgt of geholpen kan 
worden.   Met name op het gebied van (buren)overlast is niet altijd een objectieve maatstaf vast te 
stellen die een eenduidige oplossing biedt. 
 



8 

 

 
11.Huurbeleid.        
Bij de huurverhogingen 2011 is, zoals ook in voorgaande jaren, onderscheid gemaakt tussen enerzijds  
nietgeliberaliseerde woningen en anderzijds woningen met geliberaliseerde huren. 
Nietgeliberaliseerde woningen zijn woningen in de sociale huursector. Hier mag de huurverhoging 
maximaal het inflatiepercentage zijn. Dat betekende voor 2011 een huurverhoging van 1,3%.  
Voor geliberaliseerde woningen met een huur van meer dan €  653,-- per maand is door Woonpunt 
een maximaal huurverhogingpercentage van 5%  gehanteerd;  3,7% boven inflatie. 
Woonbelang heeft protest aangetekend tegen een huurverhoging van 5% voor 
 de  243 geliberaliseerde woningen in Maastricht en Mergeland omdat de huren van die woningen in 
de loop der jaren vanwege het cumulerend effect met  zo’n 40% gestegen zijn. 
Woonpunt gaf als antwoord dat een huurverhoging van 5% als realistisch kan worden beschouwd 
vanwege  de marktconformiteit  van de huren van deze woningen. Desalniettemin was Woonpunt 
bereid om Woonbelang tegemoet te komen door voor die woningen een huurverhoging van 4% toe 
te passen in plaats van de eerder aangekondigde 5%. 
 
 
12.Onderwerpen overleg met Woonpunt Maastricht/Mergelland       
Dit overleg vindt altijd plaats op het kantoor van Woonpunt en staat onder voorzitterschap van Jan 
Chappin, manager woondiensten met ondersteuning van Kjel Hurkens, coördinator participatie.  
Los van het regulier overleg is onder incidenteel voorzitterschap van Bert Vrolijk, directeur 
Woonpunt M&M, een aantal maal gesproken en gedacht over de mogelijkheid van nieuwe vormen 
van bewonersparticipatie los van de huurdersvereniging. Ook in het belang van het voortbestaan van 
Woonbelang, zo werd gesteld. 
Dit initiatief is in de goede bedoelingen blijven steken. Met uitzondering in de wijk Mariaberg  alwaar 
de z.g. Biedermeiergroep betrokken is bij herstructurering van deze buurt. Van deze groep maakt ook 
een lid van de BOC Mariaberg-Statensingel deel uit. 
Ook landelijk gezien blijken er weinig  tot geen echte resultaten geboekt te zijn als het gaat om 
nieuwe vormen van bewonersparticipatie los van een bestaande huurdersvereniging. Deze 
initiatieven kunnen beter via of met medewerking van een huurdersvereniging worden ontplooid 
i.v.m. organisatorische en juridische aspecten.   De voorbeelden die hieromtrent door Aedes, het SEV 
en de Woonbond zijn gegeven, zijn niet een op een toepasbaar op de situatie in Maastricht en bij 
Woonbelang.  
In het reguliere overleg kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: 

 herstructurering van wijken in Maastricht, zoals Nazareth, Limmel, Wittevrouwenveld, 
Wijckerveld, Caberg, Malpertuis. 

 Buurtontwikkelingsplannen Mariaberg, Pottenberg 

 Prestatieafspraken met de gemeente Maastricht en de gemeenten in het Mergelland 

 Ledenbehoud Woonbelang in relatie tot administratiesysteem Woonpunt 

 Problemen in complexen waar woningen verkocht zijn 

 De relatie tussen VvE’s (eigenaren) en BOC’s (huurders) in zogenoemde gemengde 
complexen 

 Antennebeleid 

 Spelregels onderhoud buitentuinen 

 Problemen met ict-diensten (geen of te late afrekening servicekosten) 

 Verschil in huurverhoging bij sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen 

 Huur op maat en scheefwonen 

 Verkoopbeleid van huurwoningen 

 Kopen van huurwoningen met kortingen 

 Toewijzing huurwoningen via loting of  inschrijvingsduur 

 Europese voorschriften: geen sociale huurwoning bij een inkomen van meer dan € 33.000,-  
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13. Centraal Huurders Overleg Woonpunt (CHOW).       
Het bestuur van Woonbelang (werkgebied Maastricht en Mergelland) behartigt  het secretariaat van 
de vier huurdersverenigingen van Woonpunt, te weten in Parkstad (HV Coriovallum  en HBV Groot 
Hoensbroek) en in  de Westelijke Mijnstreek (HV Swentibold). 
Beleidsnotities van de concerndirecteur/bestuurder van Woonpunt moeten veelal van een advies 
van de gezamenlijke huurdersverenigingen worden voorzien.  Daartoe wordt drie keer per jaar een 
vergadering gehouden onder leiding van de voorzitter van Woonbelang.  
Het belang van deze vergaderingen is groot. Het op de hoogte zijn van elkaars functioneren en de 
specifieke problemen die zich in de diverse regio’s voordoen biedt de mogelijkheid  om tot optimale 
belangenbehartiging te komen. 
 
Adviezen dat het CHOW in 2011 uitbracht, betroffen: 

1. Het huurbeleid:   Zie punt 11 van dit verslag. 
2. Het antennebeleid:  Het advies was positief. 
 

 
 
14. Website Woonbelang   
In het voorjaar van 2011 is de website volledig vernieuwd. Er is een geheel nieuwe lay-out gemaakt 
door Miguel Essers  van io|communicatie. De site is overzichtelijk van opzet en goed bruikbaar.  
Er is er voor gekozen om de updates van informatie binnen het bestuur uit te voeren. Het hoofd 
secretariaat verricht deze taak. Met name de rubriek “actualiteiten” wordt regelmatig ververst. 
 
 
 
15 WBlits   en huisstijl     
Voor informatie van en communicatie met  de leden van Woonbelang en de huurders van Woonpunt  
geven wij een periodiek uit genaamd WBlits.  
In het jaar 2011 zijn de nummers 15 en 16 uitgekomen.  Nummer 15 kende een geheel nieuwe lay-
out die aansluit bij het vernieuwen van de website.   Met veel beeld- en fotomateriaal is een fris en 
goed leesbaar blad ontstaan. De vormgeving is in handen van grafisch ontwerper Ivographic uit 
Valkenburg aan de Geul. WBlits nr. 16 is uitgegeven in twee versies. Een uitgave is gestuurd naar alle 
huurders bij Woonpunt die (nog) geen lid waren van de vereniging met als doel leden te werven. 
Iedere 25ste nieuwe aanmelding zou een VVV-cadeaubon ter waarde van €25,- ontvangen. Deze actie 
heeft 70 nieuwe leden opgeleverd. De andere versie van WBlits 16 is bedoeld voor de leden van 
Woonbelang. Hierin is het initiatief van het bestuur, om een digitaal ledenpanel in het leven te 
roepen, bekend gemaakt. Ook hier is iedere 25ste aanmelding beloond met een VVV-bon. 
Voor het digitaal ledenpanel meldden zich via de antwoordkaart 78 leden van Woonbelang aan. 
Een gevolg van het ontwerpen van de nieuwe website was het ontstaan van een nieuw 
verenigingslogo. Uiteraard is dit ook meteen toegepast voor het blad WBlits. Vanzelfsprekend is het 
ook gebruikt in het e-mailverkeer van Woonbelang. 
In een later stadium is ook het drukwerk voorzien van het nieuwe logo. 
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16.Digitaal ledenpanel   
Het bestuur vind het van groot belang te weten wat er bij haar achterban, de huurders van 
Woonpunt, leeft aan wensen ideeën, mogelijkheden, problemen en klachten op het gebied van 
huren en leefomgeving. Het bestuur vertegenwoordigt immers de leden in het overleg met de 
verhuurder en kan met een realistische meningsvorming op basis van achterbanraadpleging 
beargumenteerd invloed uitoefenen op het beleid van Woonpunt. Een middel om in contact te 
komen met de huurders is het inzetten van moderne media. Vandaar dat gekozen is voor een digitaal 
ledenpanel.  Ieder lid van de vereniging dat kan beschikken over e-mail kan lid worden van het panel. 
Doelbewust is er voor gekozen om alleen onder de leden te werven. Als lid van de vereniging geniet 
je zo het voorrecht om je mening te laten meetellen. De werving leverde meteen een kleine tachtig 
reacties op. Een bemoedigend begin. Uiteraard  wordt er naar gestreefd het panel verder uit te 
breiden. 
Voor de eerste raadpleging, die in het voorjaar van 2012 gepland is, is zowel voor de uitvoering als 
voor de inhoud van de enquête professionele ondersteuning ingehuurd bij het WKA;  het Woonbond 
Kennis- en Adviescentrum.  
 
 
17.Ledenwerving  
Met ruim 3700 leden behoort Woonbelang in procentueel opzicht tot de grootste 
huurdersverenigingen van Nederland. In het fusiejaar 2000, toen de huurdersverenigingen De Brök 
en St.Mathijs samengingen als gevolg van de fusie van de corporaties Beter Wonen en St.Mathias in 
Woonpunt, bedroeg het ledenaantal  4215.  Het huis-aan-huis werven in de voorgaande jaren door 
het bestuur van Heurdersvereiniging St.Mathijs heeft  in grote mate bijgedragen aan dat hoge 
ledenaantal. 
Tot 1 december 2003 steeg het aantal leden naar een voorlopig (?) maximum van 4850. 
Daarna neemt het aantal,  afgezien van een lichte opleving ten gevolge van de belangenbehartiging 
door Woonbelang in de Westelijke Mijnstreek, in een gestaag tempo af. Toen op 1 juli 2009 in de 
Westelijke Mijnstreek een eigen huurdersvereniging genaamd HV Swentibolt opgericht 
werd , stond de teller op dat moment op 3964. 
Oorzaken voor de daling zijn: 

1. Leden verhuizen naar een woning die niet van Woonpunt is. 
2. Leden, die van een woning van Woonpunt  naar een andere woning van Woonpunt 

verhuizen, blijven niet automatisch lid. De huuradministratie* van Woonpunt  is niet 
persoon- maar adresgerelateerd.  Hierdoor moeten bestaande leden opnieuw ingeschreven 
worden.   *De contributie wordt via de huur geïnd en dan aan Woonbelang overgedragen. 
Slechts een enkel lid stuurt ons een verhuisbericht. De meesten van deze verhuizers zijn in de 
terechte veronderstelling dat ze lid zijn gebleven. 

3. Ondanks dat Woonbelang alle nieuwkomers bij Woonpunt aanschrijft met het verzoek lid te 
worden, levert dit slecht een kleine bijdrage aan de vermindering van de daling. Gemiddeld 
worden maandelijks 120 nieuwe huurders aangeschreven.  Dit resulteert in niet meer dan 
gemiddeld  vijf tot tien nieuwe leden per maand. 

4. Woonconsulenten van Woonpunt zijn bij de sleuteloverhandiging aan nieuwe huurders zeer 
terughoudend in het onder de aandacht brengen van de huurdersvereniging. Slechts enkele 
nieuwe huurders per jaar  sturen de aanmeldingskaart in die in de informatiemap van 
Woonpunt zit. 
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Grafiek 1 toont het ledenverloop over de jaren 2000 tot en met 2011. 
 
                 aantal 

                
              Grafiek 1 
 
 
In  grafiek 2 is het  verloop van het ledenaantal over het jaar 2011 weergegeven. 
 
                aantal 

               maanden 
              Grafiek 2 
 
Goed waarneembaar is de ombuiging van de daling in augustus als gevolg van de aanmelding van 
veel bewoners van Scharwyerveld. De stijging in oktober en  november is veroorzaakt door de 
ledenwerfactie in WBlits 16. 
Per saldo is, ondanks dit uitzonderlijk aantal aanmeldingen, het ledenaantal over 2011 niet gestegen.  
 
 
18.De Nederlandse Woonbond      
De Woonbond behartigt de belangen van alle huurders op landelijk niveau. Woonbelang is lid van de 
Nederlandse Woonbond en draagt daar ook jaarlijks contributie aan af.  
Hierdoor kan Woonbelang aanspraak maken op daadwerkelijke ondersteuning en advisering bij 
vraagstukken die door Woonbelang voorgelegd worden. 
De Woonbond geeft twee periodieken uit:  Woonbondig en Huurwijzer. 
Woonbondig is het nieuwsbulletin van de Nederlandse Woonbond en verschijnt  tienmaal per jaar. 
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Huurwijzer is een tijdschrift voor huurders en wordt vier keer per jaar aan alle persoonlijke leden en 
aangesloten huurdersorganisaties toegestuurd. 
Naast de bestuursleden van Woonbelang ontvangen ook alle bij Woonbelang aangesloten 
bewonersoverlegcommissies (BOC’s) Woonbondig en de Huurwijzer. 
 
Per kwartaal houdt de Woonbond provinciale besluitvormende en informatieve vergaderingen. 
Tijdgebrek en volle agenda’s hebben er toe geleid dat het bijwonen van deze vergaderingen niet de 
hoogste prioriteit had in 2011. Het bestuur van Woonbelang heeft dit jaar geen enkele provinciale 
vergadering kunnen bijwonen. 
In 2011 is het handboek Huurdersorganisaties gecompleteerd tot acht delen. Woonbelang beschikt 
hiermee over een samenhangende reeks waarin een breed scala aan onderwerpen en thema’s 
behandeld wordt; van de geschiedenis en de ontwikkeling van de huurdersbeweging tot nieuwe 
toekomstbestendige vormen van ouderparticipatie, van pr en communicatie met de achterban tot 
overleggen en onderhandelen met de verhuurder, van het oprichten van een bewonerscommissie tot 
het maken van een begroting en een jaarverslag. 
In het verslagjaar 2011 zijn er geen cursussen van de Woonbond gevolgd door bestuurs- en BOC-
leden. 
Op 11 maart is een studiedag social media gehouden in Utrecht. Deze is door het hoofd secretariaat 
bezocht.  In Rotterdam heeft de Woonbond in samenwerking met Aedes en het ministerie van BZK 
op 21 juni 2011 een symposium over bewonersparticipatie gehouden. Ook hier is Woonbelang 
vertegenwoordigd door het  hoofd secretariaat. 
Tegen het einde van het jaar is het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) benaderd voor het 
uitwerken van de eerste digitale enquête die in het voorjaar van 2012 gepland staat. 
Ook is de Woonbond gevraagd om ons te helpen bij het vinden van nieuwe bestuursleden. De 
methode die de Woonbond ons aanbood in combinatie met de daaraan verbonden kosten hebben 
ons doen besluiten hier geen gebruik van te maken . 
 
Tot slot         
Aan het eind van dit jaarverslag 2011 willen we al vast anticiperen op de ontwikkelingen die ons in 
2012 met betrekking tot huren te wachten staan; enerzijds de regering die de “vastgeroeste” 
woningmarkt meent los te moeten slaan  door te gaan sleutelen aan de huren van sociale woningen 
en de huren inkomensafhankelijk te maken en anderzijds de consequenties van de eisen die 
“Europa”  aan de corporaties gaat stellen. Ook de verkoop door corporaties van prima 
huurwoningen, die daardoor onttrokken worden aan de kernvoorraad, is een onderwerp dat de 
aandacht vraagt. 
Kortom:  als het bestaan, het nut en het belang van huurdersverenigingen ooit ter discussie wordt 
gesteld, dan zeker niet in de komende jaren. Dat zal iedereen zeker gaan ondervinden. 
 

--------------------------- 
 
bestuur huurdersvereniging Woonbelang Maastricht en Mergelland 

 


