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Bij Kerstmis en Nieuwjaar horen wensen. 
Deze kunnen algemeen, heel persoonlijk 

en speciaal voor onze huurders zijn.
Het bestuur van HV Woonbelang wenst eenieder, 

ondanks de moeilijke tijden, vooral in 
          huurdersland, fijne dagen toe. 
     Wij hopen dat 2014 ons allemaal 
geluk en gezondheid mag brengen.

                                          John van Geel
                          Voorzitter HV Woonbelang
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Leden van HV Woonbelang hebben onlangs meegedaan aan een woonlastenonder-
zoek van de  Nederlandse Woonbond. Dit werd gehouden onder huurders van zeven 
woningcorporaties die verspreid over heel Nederland gevestigd zijn.

Stijgende huurlasten en dalende 
koopkracht leiden tot betalingspro-
blemen voor grote groepen huurders. 
Voor huurdersorganisaties is het van 
belang de betaalbaarheid van de 
woningen op de politieke agenda 
te krijgen. In dit artikel wordt kort 
en bondig samengevat wat uit het 
onderzoek is gekomen. Voor het 
volledig enquêterapport en meer 
informatie, zie onze site: 
www.woonbelang.com onder de 
rubriek actualiteiten.
Uiteraard gaat het bestuur van 
Woonbelang in gesprek met Woon-
punt over de uitkomsten van dit 
onderzoek.

De doelen van het 
woonlastenonderzoek zijn:
•	 In	kaart	brengen	hoeveel		 	
 geld huurders kwijt zijn aan de  
 woonlasten.
•	 Huurdersorganisaties	een	instru-
 ment in handen geven waarmee 
 ze de resultaten bij de politieke 
 partijen kunnen inzetten als  
 speerpunt voor de gemeente- 
 raadsverkiezingen.  Daarnaast bij  
 het maken van de gemeentelijke  
 prestatieafspraken de resultaten  
 op de agenda inbrengen.
•	 Beleidsbeïnvloeding	op	woon-
 lasten door huurdersorganisaties
 mogelijk maken.
•	 Het	positief	profileren	van	de		
 huurdersorganisatie bij de leden  
 en huurders omdat zichtbaar  
 wordt hoe deze zich actief   
 inzetten voor de collectieve 
 huurdersbelangen.

De respons voor Maastricht en Mergelland 
tegenover respons van alle uitgenodigden:

 Maastricht en Mergelland Heel Nederland*

 640 uitnodigingen  25.409 uitnodingen
 218 respondenten  3.559 respondenten
 Respons is dan 34%  tegenover 14%

*incl. Maastricht en Mergelland.De huur, toeslag en inkomen 
Maastricht en Mergelland tegenover landelijk:

  Maastricht en Mergelland Heel Nederland*

 Kale huur (zonder servicekosten) 550 465
 Gemiddelde huurtoeslag 173 176
 Huur min huurtoeslag 493 421
 Huurtoeslag gebruik 32% 40%
 Huishoudinkomen** 1739 1918
(Bron ABF Research) **netto besteedbaar huishoudinkomen.            *incl. Maastricht en Mergelland.

Het gemiddelde inkomen is lager dan landelijk. De huren liggen hoger 
dan landelijk. Het huurtoeslaggebruik is juist lager dan landelijk.
Energie en servicekosten:

  Maastricht en Mergelland Heel Nederland*

 Energielasten 127 122
 Servicekosten 44 23
(Bron ABF Research en Volkshuisvesting informatiesysteem)               *incl. Maastricht en Mergelland.

De gemiddelde energielasten zijn bij de huurders van Woonpunt iets 
hoger dan de landelijke gemiddelden. De servicekosten zijn flink hoger.
Budget(€) na aftrek van de woonlasten:

  Maastricht en Mergelland Heel Nederland*

 Alleenstaand  822 833
 Paar 1360 1416
 Eenoudergezin* - 787
 Gezin met kinderen* - 1415

*incl. Maastricht en Mergelland.
*Er zijn te weinig waarnemingen (minder dan 25 respondenten) om 
betrouwbare cijfers te kunnen geven. Het gemiddelde budget van leden van 
Woonbelang is net iets lager dan het gemiddelde van de referentiegroep.

WOONLASTENONDERZOEK 2013
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WOONLASTENONDERZOEK 2013
Zorgen of de huur 
is op te brengen
Reacties van deelnemers:

Mensen verwachten dat 
AOW/pensioenen dalen.
•	 “Mijn	pensioen	wordt	weer		
 gekort voor de tweede maal.”
•	 “Als	ze	blijven	korten	op	mijn		
	 AOW	en	pensioen	blijft	er	niets		
 over.”

Ook verwachten mensen hun baan 
te verliezen.
•	 “Ik	heb	op	dit	moment	nog	een		
 baan maar ben onzeker over de  
 toekomst.”
•	 “Ik	woon	in	deze	woning	van-	
 wege mijn handicap. Deze wo- 
 ning is aangepast, maar erg  
 duur.”

Resumé betaalbaarheid:
•	 88	procent	van	de	mensen	is	de
 afgelopen twee jaar gaan be- 
 zuinigen op de uitgaven.  

 Mensen bezuinigen het vaakst 
 op het kopen van kleding, 
 vakantie, uitgaan, abonnemen-
 ten op kranten en tijdschriften, 
 de dagelijkse boodschappen en 
 het energieverbruik.
•	 Van	zowel	de	armen	als	de	
 mensen boven de armoede
 grens maakt ongeveer twee 
 derde zich zorgen of ze de huur 
 kunnen opbrengen.
•	 Bij	het	voeren	van	een	boven	
 inflatoir huurbeleid zal de 
 armoede toenemen. 61% van 
 de mensen verwacht dat het 
 inkomen daalt.
•	 De	uitkomsten	zijn	in	lijn	met	
	 andere	uitkomsten(	ABF,	RIGO).
De conclusies van het woonlasten-
onderzoek zijn:
•	 Er	is	een	flink	probleem	met	
 armoede onder huurders: 30% 
	 van	de	leden	van	Woonbelang	
 leeft nu al in armoede.
•	 Opvallend	is	dat	ook	ongeveer 
 een derde van de huurders die 
 in loondienst werken onder de 

 armoedegrens leven.
•	 De	kans	op	armoede	is	het	
 grootst bij de huurders tot 65 
 jaar en huurders met een kor-
	 tere	woonduur	(tot	5	jaar).
•	 Het	grootste	deel	van	de	armen	
 behoort tot de primaire doel-
 groep.

De conclusies van de 
woningkwaliteit zijn:
•	 Er	is	een	flinke	slag	te	slaan	in		
 het verbeteren van de isolatie 
 van de woningen.
•	 Het	best	gewaardeerde	punt	
 aan de woningen is de ver-
	 warming.	Ook	de	ventilatie		
 wordt relatief vaak positief be-
 oordeeld.
•	 De	minst	gewaardeerde	punten		
 zijn de warmte-isolatie en de 
 relatie tussen huurprijs en kwali-
 teit.
•	 Mensen	onder	de	armoede-
 grens zijn relatief vaak ontevre-
 den over de huurprijs in relatie 
 tot de kwaliteit van de woning.<
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                Actie:

Meedoen is 
meetellen!

Huurdersvereniging Woonbelang wordt door woningstichting Woonpunt in het 
kader van de Overlegwet erkend als officiële huurdersorganisatie en daarmee 
als  belangenbehartiger van de huurders van Woonpunt in Maastricht en Mergel-
land. Het bestuur is door en uit huurders gekozen en voert frequent overleg  met 
Woonpunt  onder andere over de volgende onderwerpen:

•  Huurprijsbeleid

•  Onderhoud, renoveren, sloop en verkoop van woningen

•  Beleid bij  toewijzing van woningen

•  Samenstelling en prijs servicekosten

•  Correcte afhandeling van huurdersklachten

•  Informatie aan huurders…

Lid               voor slechts 1.-
per maand

e

Word 
nu

Deze wordt automatisch bij de 
huur ingehouden door Woonpunt 

en aan ons overgemaakt.

Alle huurders van Woonpunt die nu lid worden van Huurdersvereniging 
Woonbelang ontvangen als welkomstgeschenk een VVV-cadeaubon van... 5.-

Tevens heeft Woonbelang een digitaal 
ledenpanel.  Alléén leden van Woonbe-
lang kunnen lid worden van dit panel. 
Door mee te doen aan de enquêtes 
kunt u invloed hebben op de agenda 
en standpunten die het bestuur in-
neemt  in haar overleg met de Woon-
puntdirectie.

Daarnaast belonen wij 

iedere 25steaanmelding 

met een VVV-cadeaubon 

         van...    25.-
       Deze actie loopt tot en met 28 februari 2014.

Meld u aan op onze site:  www.woonbelang.com
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Wij, leden van de Bewoners Overleg 
Commissie RozenStaete en bewoners,  
stoorden ons aan de vieze muren in de 
centrale hal en de smerige liften van ons 
complex. Wij hebben hier met Woonpunt 
over gesproken. Woonpunt gaf aan dat 
zij niet gingen schilderen daar zij dit pas 
drie jaar geleden  gedaan hadden en dit 
nu niet op de meerjarenplanning stond.

BOC  RozenStaete
Wij	als	BOC	zijn	toen	bij	elkaar	gaan	zitten	om	te	kijken	
wat we zelf voor actie zouden kunnen ondernemen. 
Wij	 hebben	 bij	Woonpunt	 een	woonwens	 ingediend	
voor verf en materialen en we hebben een aantal 
bewoners bereid gevonden om ons een handje te 
helpen.	Op	een	zaterdagmorgen	zijn	wij	met	zijn	allen	
aan de slag gegaan met het verven en schrobben van 
de vieze hallen en liften en de gangen van de kelders. 
Denise	Maas	en	Twan	Smits	van	Woonpunt	 	zijn	ons	
zelfs komen helpen en het resultaat mag er wezen.Met 
dank aan allen die meegeholpen hebben en dank aan 
Coffeelovers	en	Geerte	van	Trajekt	die	samen	met	Mieke	
Brands	de	koffie,	vlaai		en	broodjes	verzorgden.					<
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De EnergieRoadshow
bij BOC RozenStaete

Als	Bewoners	Overleg	Commissie		
blijven wij actief als het gaat om het 
onze medebewoners naar de zin te 
maken. Zo lazen wij in het krantje van 
de	Woonbond	dat	de	EnergieRoad-
show	door	het	land	trekt.	Onze	actieve	
secretaris trok gelijk aan de bel om 
deze	“Show”	naar	Maastricht	te	laten	
komen.	En	dat	lukte.	De	goed	bezochte	
Roadshow	trok	veel	aandacht	en	de	
bewoners hebben zich goed laten infor-
meren over hoe bespaart kan worden 

op de energiekosten. Voorzitter John 
van	Geel	en	Wim	Schlösser	van	HV	
Woonbelang	waren	ook	als	belang-
stellenden aanwezig. Voor bespaar-
tips kunt u terecht op www.bespaar-
energiemetdewoonbond.nl

Onze	volgende	activiteit	is	in	januari.
Wij	organiseren	dan	voor	de	bewo-
ners en genodigden een Nieuwjaars-
treffen. Kortom wij blijven actief voor
de	bewoners	in	en	om	de	RozenStaete.	
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Contacten met de 

Bewoners Overleg
Commissies

Onze	nieuwe	bestuursleden	Wim	
Schlösser	en	John	van	Geel	zijn	
begonnen met kennismaken met de 
verschillende	BOC	’s.	Als	we	terug	
blikken op de tot nu toe gebrachte 
bezoeken kunnen we gerust 
mededelen dat deze contacten, naar 
onze inschatting wederzijds, bijzonder 
puik zijn verlopen.

Om	te	komen	tot	een	optimale		
vertegenwoordiging van huurders 
in een buurt, wijk of complex wordt 
van	BOC’s	niet	alleen	verwacht	dat	
klachten opgelost of verminderd 
worden maar vooral het bewaken van 
de menselijke maat. 

Door het maken van de juiste afspra-
ken tussen partijen met betrekking tot 
de rechten en plichten van huurders 
kan hieraan gewerkt worden. Vaste 
onderwerpen, die in de contacten met 
de		BOC’s		steeds	een	terugkerend	
karakter hebben, zijn:

•  Goede verslaglegging
•  Dossiervorming
•  Post BOC
•  Contacten in buurt en  
 omgeving
•  Contacten leden
•  Frequentietabellen

Wim	Schlösser	zal	fungeren	als	
contactpersoon	BOC’s	namens	het	
bestuur	van	Woonbelang.

Wij	hopen	op	de	ingeslagen	weg	
samen	met	de	BOC’s		zo	optimaal	
mogelijk de belangen van de huurders 
tot hun recht te laten komen.

Bestuur	HV	Woonbelang																		<
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Heel vaak is aan ons, BOC Havezathe, de vraag gesteld: 
“wanneer gaan jullie eens een feest houden?” En hoewel dit 
niet onze kerntaak is vonden wij het toch een leuk idee om 
iets te organiseren waarbij de bewoners van ons complex 
op een leuke, ongedwongen wijze met elkaar konden 
kennismaken. Er brak een drukke tijd aan.

Activiteit georganiseerd 
door Bewoners Overleg 
Commissie Havezathe

steeds enthousiaster. Voor ons  was 
het de eerste keer dat we zoiets 
organiseerden, alles was nieuw. Maar 
wel	heel	leuk	om	te	doen.	En	uiteraard	
moest er geld komen, dus gingen we 
subsidies aanvragen. 
Huurdersvereniging	Woonbelang	
kwam over de brug met tweehonderd-
vijftig euro en ook onze verhuurder 
Woonpunt	volgde	met	hetzelfde	
bedrag.	Onze	buurman	Dré	van	Dijk		
is een begenadigd accordeonspeler en 

was bereid  om op 
onze burendag op 
te treden.
Als	het	weer	zou	
omslaan zouden 
we het feest naar 
binnen moeten 
verplaatsen.	We	
benaderden	René	
Persoon van hotel 
Mabi en hij bood 
de gastenzaal aan 
en sponsorde ook  

Wekenlang	was	het	prachtig	weer,		
daarom wilden wij het feest buiten 
houden, op het pleintje aan de 
Veerlinxstraat. Dit betekende dat 
we	een	“vergunning	voor	kleine	
evenementen” moesten aanvragen 
bij	de	gemeente.	Ook	vroegen	we		
offertes aan voor hapjes, drankjes, 
een tap, een tent… en wilden wij ook 
graag	muziek	erbij.	Ach,	we	wilden	
zóveel… de meest uitzinnige ideeën 
kwamen op tafel en we werden 

de	koffie,	thee,	vlaai	en	alle	verdere	
drankjes en hapjes waarvoor onze 
dank!
Op	14	september	was	het	dan	
eindelijk zover, het feest kon beginnen. 
Geleidelijk	aan	kwam	iedereen	die	
zich had aangemeld binnendruppelen  
in de gastenzaal van hotel Mabi. 
Ook	medebewoners	die	aanvankelijk	
niet op onze uitnodiging hadden 
gereageerd kwamen een kijkje nemen, 
want het klonk natuurlijk heel gastvrij, 
de muziek, het gelach en gepraat van 
mensen die het naar hun zin hadden…
ook zij werden hartelijk ontvangen.  
Er	werden	geanimeerde	gesprekken	
gevoerd in klein verband… en ook 
in groter verband. De voorzitter hield 
een toespraak waarin hij iedereen 
bedankte die zich op welke wijze dan 
ook had ingezet om deze burendag 
tot een geslaagd feest te maken. Voor 
het		BOC-bestuur	was	het	duidelijk;,	
iedereen had het geweldig naar de 
zin.

Na enkele uurtjes was het afscheid  
allerhartelijkst en hoorden we geregeld 
de vraag: ”Volgend jaar weer?”

Wat	ons	betreft	voldoen	we	graag	aan	
dit verzoek. Komt u volgend jaar ook? 
We	hebben	u	er	graag	bij,	want	hoe	
meer zielen hoe meer vreugd!           <
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Dinsdag 27 augustus  was er in Ut 
Förtsje een cursus voor BOC-leden.
Tijdens deze cursus werd de Overleg-
wet behandeld en ook inzage 
gegeven in de soms ingewikkelde 
materie van de verrekening van de 
servicekosten. Enthousiast gingen de 
zestien cursisten aan de slag onder 
begeleiding van cursusleidster Gisèle  
Holdert van het Woonbond Kennis- en 
Adviescentrum. Na afloop van een 
lange studiedag waren de cursisten 
positief over wat ze geleerd hadden.

Enkele	reacties	van	de	cursisten:
“Het hele programma was voor mij 
erg belangrijk omdat we in Nazareth 
een poosje bezig zijn met de BOC 
en we nu een cursus hebben over 
de rechten en hoe het in de praktijk 
werkt en vooral welke rol wij als BOC 
hierin hebben. En belangrijk hoe de 
overlegwet in elkaar zit. Ik vond het  

Cursus voor
Bewoners
Overleg
Commissies

duidelijk hoe Gisèle alles verwoordde.  
De sfeer was gewoon fantastisch, 
en ook dat door deze cursusdag de 
aanwezige BOC-leden elkaar gaan 
uitnodigen om zodoende meer te 
weten te komen en ervaringen uit te 
wisselen. Petje af voor het bestuur van 
Huurdersvereniging Woonbelang. 
De dag was zeer de moeite waard”.  
(deelnemer	van	BOC-Nazareth)

“De cursus heeft mij als BOC-lid een 
nog meer solide basis gegeven om 
zaken samen op te pakken, aan te 
pakken, door te pakken. Vaak heb je 
vanuit een stukje “gezond verstand” 
wel een idee van een bepaalde 
richting of hoe iets in elkaar zou 
kunnen steken. Maar door goede 
achtergrondinformatie, een stukje 
inhoudelijke kennis en know-how waar 
je in voorkomende gevallen benodigde 
expertise kunt vinden of “halen” en 
niet te vergeten heel concrete wet- en 
regelgeving waarop je elkaar  kunt 
aanspreken, kun je nog duidelijker 
zaken samen aangaan vanuit je BOC 
en andere partners. Investeer je in een 
gezamenlijk belang en in datgene  wat 
centraal staat: de Woonpunthuurders. 
De onderlinge uitwisseling tussen de 
BOC’s is ook waardevol. Het geeft 

concrete aanknopingspunten, tips en 
vooral ook onderlinge aanmoediging  
als zaken ook eens niet lopen zoals 
je zou willen. Interessant is om te zien 
hoe iedere persoon en dus ook iedere 
BOC uniek is, zijn eigen prioriteiten  
en aanpak heeft, maar dat er een 
duidelijke gezamenlijke visie en 
belang is. De cursus heeft ook daarin 
een duidelijke meerwaarde gehad”. 
(deelnemer	van	BOC	Havezathe)						<
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Op	de	agenda	stonden	diverse	
punten. Zoals  de kennismaking 
met	de	heer	John	Bindels	Manager	
Wonen	Woonpunt.	Hij	stelde	zich	
voor en legde aan de hand van 
een organigram de nieuwe struc-
tuur	van	Woonpunt	uit.	De	meest	
merkbare	wijziging	voor	de	BOC’s	
is het aanstellen van twee partici-
patiemedewerkers;	Denise	Maas	

Halfjaarlijks overleg met Bewoners
Overleg Commissies en HV Woonbelang
Dit overleg vond plaats op maandag elf november. 
Ondanks het inluiden van de carnavalsperiode die 
dag op het Vrijthof werd het overleg druk bezocht.  
Er waren ongeveer 35 leden van de diverse BOC’s 
aanwezig. Ook Jan Chappin, Denise Maas en John 
Bindels van Woonpunt waren op uitnodiging van 

het bestuur van Woonbelang aanwezig.

voor	Maastricht	Oost/Mergeland	
en	Kjel		Hurkens	voor	Maastricht	
West.	Zij	zijn	de	twee	nieuwe	aan-
spreekpunten	voor	de	BOC’s.	Zij	
zijn verantwoordelijk voor de aan-
name, behandeling en afwerking 
van de klachten en andere zaken.  
Het	voordeel	is	dat	duidelijk	is	naar	
wie gecommuniceerd moet wor-
den en wie terugkoppelt naar de 

BOC.	De	participatiemedewerker	
draagt	de	verantwoordelijheid.	Bij	
die persoon moet men zijn als de 
communicatie	met	Woonpunt	on-
verhoopt	niet	goed	verloopt.	Enkele	
BOC-leden	spraken	hun	vrees	uit	
dat dit niet goed zal gaan. Immers 
de huidige contactpersoon kent de 
wijk,	het	complex,	de	BOC-leden	
en	de	situatie.	John	Bindels	gaf	aan	
dat er een goede overdracht komt 
en dat de participatiemedewerkers 
de opdracht hebben de vertrou-
wensrelatie die er is te handhaven 
en zo nodig te verbeteren. 
BOC	RozenStaete	werkt	al	volgens	
dit model en gaf aan dat dit naar 
tevredenheid verloopt. De praktijk 
zal het voor de betrokkenen gaan 
uitwijzen.	Zowel	de	BOC’s	als	HV	
Woonbelang	krijgen	een	over-
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zicht met de contactpersonen van 
Woonpunt	met	telefoonnummers	
en	e-mailadressen.	Ook	ontvangen	
zij het organigram van de nieuwe 
organisatiestructuur	van	Woonpunt.
Voorzitter	John	van	Geel	sprak	zijn	
vrees met betrekking tot de wijzi-
ging van uitbetalen van de huurtoe-
slag. Vanaf december 2013 wordt 
de huurtoeslag niet meer door de 
Belastingdienst	overgemaakt	naar	
de corporaties maar naar iedere 
individuele huurder die daar 
aanspraak op maakt. De huurders 
moeten vervolgens zelf het hele 
huurbedrag overmaken aan de 
corporatie. De eerste huurtoeslag 
wordt rond 20 december uitge-
keerd	en	de	huur	van	januari	2014	
wordt	pas	rond	1	januari	geïnd	
door	Woonpunt.	John	voorziet	dat	
huurders de ontvangen huurtoe-
slag, zeker gezien de Kerstdagen,  
aan andere zaken zullen besteden 
en dat in januari pas het besef 
doordringt dat dan het hele huur-
bedrag, inclusief de huurtoeslag, 
door	Woonpunt	geïnd	wordt.	
Woonpunt	zegt	met	een	brief	aan	
de huurders te komen waarin de 
nieuwe situatie uitgelegd wordt. 
Woonpunt	biedt	ook,	indien	nodig,	
de huurder hulp en begeleiding 
aan. Vervolgens vertelde John 
over de bezoeken die hij samen 

met	Wim	Schlösser	aan	diverse	
BOC’s	heeft	gebracht.	John	en	
Wim	hebben	positieve	en	enthou-
siaste	reacties	van	de	BOC-leden	
ontvangen. Door deze contacten 
en de gemaakte afspraken ontstaat 
nu ook een duidelijker beeld van 
de problematieken die er spelen en 
die in bepaalde gevallen bij meer 
dan	een	BOC	voorkomen.	Men	
kan de aanpak van deze zaken 
dan	voor	de	betreffende	BOC’s	
gezamenlijk doen of oplossingen 
aan	elkaar	doorspelen.	De	BOC’s	
ervaren deze contacten als positief 
en	hopen	dat	HV	Woonbelang	
hiermee	doorgaat.	Bestuurslid	Wim	
Schlösser	is	de	contactpersoon	
namens	Woonbelang.
Wat	betreft	het	nieuwe	Sociaal	
Plan;	daarin	moeten	de	puntjes	nog	
op	de	“i”	gezet	worden*.	Vervol-
gens kunnen de handtekeningen 
er onder gezet worden. Verwacht 
wordt	dat	dit	begin	2014	zal	
gebeuren.	Ook	het	rapport	van	het	
nationale woonlastenonderzoek, 
waaraan	ook	leden	van	Woon-
belang meegedaan hebben, is 
nog	niet	klaar*.	Een	conclusie	die	
nu wel al getrokken kan worden 

is dat de woonlasten -dat zijn de 
huur	(minus	de	huurtoeslag)	en	de	
kosten van energie en water- als-
maar stijgen waardoor steeds meer 
mensen moeilijker rond komen 
met hun besteedbaar inkomen. De 
groep huurders, die zelfs de huur 
en de energielasten niet meer kan 
opbrengen, groeit eveneens. 
Als	laatste	stond	een	rondje	BOC-
nieuws	op	de	agenda.	BOC	
Nazareth	vertelde	over	het	Buurt-
journaal. Daarin vermeldt men per 
wijk	wat	er	gebeurt.	John	van	Geel	
complimenteert	BOC	RozenStaete	
voor haar inzet en betrokkenheid 
maar in het bijzonder met het 
initiatief tot het zelf opknappen 
van de gangen en lifthallen in het 
wooncomplex.	Ook	het	uitnodigen	
van	de	EnergieRoadshow	en	het	
organiseren van deze voorlich-
tingsbijeenkomst is een compliment 
waard.	Het	zelf	opknappen	van	de		
gangen en hallen heeft navolging 
gevonden	bij	een	BOC	in	Hoens-
broek,	zei	Jan	Chappin.
Na een interessante avond met 
betrokkenheid van alle partijen 
bedankte de voorzitter John van 
Geel	iedereen	voor	zijn	of	haar	
aanwezigheid en nodigde ieder-
een uit om onder het genot van een 
hapje en drankje nog even na te 
praten.                                     <

*ten tijde van het overleg op 11 november 
2013. Inmiddels is het rapport van het 
Woonlastenonderzoek uitgebracht. 
Zie bladzijde 2 en 3. De redactie.
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is een uitgave van Huurdersvereniging Woonbelang

N I E U W J A A R S B O R R E L

Graag nodigen wij de leden van onze  
Huurdersvereniging Woonbelang uit 

voor onze Nieuwjaarsborrel 
op woensdag 8 januari 2014 om 19.00 uur  

in ontmoetingscentrum Ut Förtsje,
Ebenistendreef 104  Maastricht - Belfort

Graag tot dan.
 

Bestuur HV Woonbelang


