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 1 juli 2014:
huurverhogingen naderen

het kookpunt !
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Vier tot zes-en-een-half procent
huurverhoging op 1 juli 2014!

nflatiepercentage ver-
hoogd met inkomensaf-

hankelijk percentage. 
De huren gaan 1 juli 2014 
omhoog met een percen-
tage dat varieert van 4 tot 
6½ procent. Deze verho-
ging is samengesteld uit 
het inflatiepercentage van 
2½ procent verhoogd met 
een inkomensafhankelijk 
percentage. Deze systema-
tiek werd ook al bij de 
huurverhogingen in 2013 
toegepast.

I

Aanslag op 
besteedbaar inkomen
In de praktijk blijkt inmiddels dat 
de huurverhogingen in 2013 en nu 
ook in 2014 een abnormale aanslag 
betekenen op het besteedbare 
inkomen van huurders. Vorig jaar 
is dat uit lokale en landelijke 
onderzoeken, waaraan ook huurders 
uit Maastricht en het Mergelland 
hebben deelgenomen, gebleken.
Veel huurders moeten bezuinigen om 
de huur te kunnen betalen of komen 
met hun besteedbaar inkomen na 
betaling van huur- en energielasten 
onder de armoedegrens. Oók als 
men huurtoeslag krijgt.

Ernstige zorgen
Wij krijgen veel telefoontjes en 
e-mails van huurders die zich af-
vragen wat wij als huurdersvereni-
ging hebben gedaan om de op-

nieuw forse huurverhogingen per 
1 juli aanstaand te voorkomen. Het 
bestuur van huurdersvereniging
Woonbelang maakt zich over de 
huurprijsontwikkeling al langer 
ernstig zorgen. In overleggen met 
de directeur-bestuurder en met de 
Raad van Commissarissen van 
Woonpunt wordt hier telkens weer 
aandacht voor gevraagd.

Formeel huuradvies
Wij hebben in april van dit jaar 
een formeel huuradvies aan Woon-
punt uitgebracht. Dat is in samen-
werking met de Nederlandse 
Woonbond tot stand gekomen.
Het advies behelsde een omvang-
rijk, gedegen en gemotiveerd 
betoog.
Daarin hebben wij Woonpunt voor-
gesteld de voorgenomen huurver-
hoging met één procent te matigen 
zodat de huurverhogingen, afhan-
kelijk van ieders inkomen, 3 tot 5½ 
procent zouden gaan bedragen.

Verhuurderheffing
De directie van Woonpunt is echter 
van mening dat als gevolg van het 
huidige kabinetsbeleid het wonen 
in Nederland duurder wordt. 

De door het Rijk ingevoerde 
verhuurderheffing is er de oorzaak 
van dat huurders via huurverho-
gingen hier aan meebetalen. 
Woonpunt betaalt de verhuurder-
heffing aan het Rijk deels uit de 
opbrengst van de huurverhogingen. 
Door het volkshuisvestelijk en finan-
cieel beleid van Woonpunt met bij-

voorbeeld lagere bedrijfslasten aan 
te passen, ontstaat volgens Woon-
punt geen ruimte om dat ene 
procent lagere huurverhoging toe te 
passen. Woonbelang heeft hierop
aangedrongen.

Advies is niet opgevolgd
Woonbelang heeft veel klachten, 
vragen en opmerkingen gekregen 
over de huurverhogingen. Als 
huurdersvereniging staan wij voor 
de behartiging van huurdersbe-
langen. 
Daarom hebben wij er binnen 
onze mogelijkheden alles aan 
gedaan om Woonpunt er toe te 
bewegen de huurverhogingen 

met ten minste één procent terug 
te brengen ten opzichte van de 
aanvankelijk voorgelegde percen-
tages. Woonpunt heeft ons advies 
niet opgevolgd en wijst met de 
vinger naar de Rijksoverheid zich, 
naar onze mening, onvoldoende 
realiserend wat dit voor een groot 
deel van haar huurders betekent.

Remmende invloed
Is de inzet van Woonbelang dan 
voor niets geweest? Het advies is 
immers niet opgevolgd.
Zondermeer ´ja´ of ´nee´ antwoor-
den op deze vraag is niet mogelijk.
Ja… want de huurders merken in 
2014 niet in hun portemonnee dat 

de inzet van Woonbelang resultaat 
heeft gehad.
Nee… want al jarenlang en ieder 
jaar opnieuw is Woonbelang in 
gesprek met Woonpunt over de 
huurontwikkeling en geeft het 
bestuur in haar jaarlijks advies 
aan de huurverhoging te matigen. 
Het ene jaar meer succesvol dan 
het andere. We oefenen daarmee 
een remmende invloed uit op het 
huurprijsbeleid.
Met andere woorden: welke huren 
zouden we op dit moment betalen 
als dit niet gebeurde…?              <

Het bestuur
Maastricht, juni 2014
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Afgelopen voorjaar hebben wij onder de deelnemers van 
het  digitaal ledenpanel een enquête gehouden met als 
thema: betaalbaarheid van de huur en de energielasten. 
Wij wilden de mening van onze huurders polsen over de
alsmaar stijgende huur- en woonlasten. Zoals uit diverse 
media blijkt hebben steeds meer mensen moeite om hun 
huur en energierekening te betalen. Dit geldt ook voor 
huurders van Woonpunt.

Uit de enquête kunnen wij de 
volgende conclusies trekken:
• Iets meer dan de helft van de  
 leden van het digitaal ledenpanel  
 (52%) vindt de huur niet  
 acceptabel ten opzichte van het  
 netto inkomen.
• Meer dan de helft (57%) bezuinigt  
 op andere uitgaven om de huur te
 kunnen betalen. Onder meer   
 door minder uit te geven aan  
 kleding, vakantie en/of bood- 

 schappen. Ook het opzeggen van  
 abonnementen en het beëindigen  
 van het lidmaatschap van een  
 vereniging of sportclub wordt  
 vaak genoemd. Men probeert  
 tevens te bezuinigen door de  
 verwarming lager te zetten.
• 59% van de leden van ons panel  
 vindt een volgende huurverhoging  
 van 4% of hoger niet meer  
 betaalbaar.
• Het merendeel van onze leden  
 (71%) is tevreden over de staat  
 van de woning. Als men al verbe- 

Conclusie enquête
betaalbaarheid huur en energielasten

 teringen aan de woning wenst  
 zijn dit voornamelijk toepassing  
 van dubbele beglazing en water- 
 besparend sanitair, om ook zo te
 kunnen besparen op de woon-
 lasten. Men wil echter niet extra  
 betalen voor deze verbeteringen  
 tenzij de besparing hoger is dan  
 de extra huurverhoging/energie-
 kosten.
• De meesten van de ondervraag-
 den (59%) hebben geen levens-
 loopbestendige woning. Het  
 kabinet wil echter dat wij langer
 zelfstandig in onze woning   
 blijven wonen om zo de kosten  
 van de gezondheidszorg te  
 verlagen. Het is volgens een  
 ruime meerderheid van de onder-
 vraagden de taak van de woning- 
 corporatie om de woning, zonder  
 extra huurverhoging, levensloop-
 bestendig te maken. De huurders  
 kunnen dan in hun eigen woning  
 en buurt blijven wonen. Het is  
 echter de vraag of het merendeel  
 van de huidige woningen levens-
 loopbestendig gemaakt kan  
 worden.
• Op dit moment is maar liefst 87%  
 tevreden over de buurt waarin  
 men woont.

Concluderend kan gezegd worden 
dat de alsmaar stijgende huur- en 
woonlasten voor een steeds grotere 
groep huurders een probleem is of 
wordt. Men probeert te bezuinigen 
waar men kan. De huurder is over 
het algemeen tevreden over de 
woonbuurt en wil daar het liefst 
blijven wonen. De meeste woningen 
moeten dan wel levensloopbestendig 
gemaakt worden.                        <

Ongeveer negentig procent van de woningen in Nederland 
worden verwarmd door middel van individuele cv-ketels 
gestookt op aardgas. De bewoners van die woningen krijgen 
het gas geleverd van een zelfgekozen energiebedrijf. Dat gas 
wordt gebruikt voor de centrale verwarming en meestal ook 
voor het warm water uit de kraan in keuken, bad en douche. 
Consumenten met een individuele cv-ketel worden beschermd 
door de Gaswet. Deze stelt regels aan de prijs van het gas, de 
afrekening en de (kosten van de) meter. De overige tien procent 
van de woningen wordt op een andere manier verwarmd. Een 
deel van deze woningen krijgen geen gas geleverd om de wo-
ning mee te verwarmen maar warm water. In dat geval spreken 
we van warmtelevering. Dat water kan door toepassing van 
verschillende methoden warm gemaakt zijn.
  
Grofweg onderscheiden we drie systemen:
•	 Stadsverwarming
•	 Blokverwarming
•	 Collectieve	duurzame	warmtelevering
De bewoners van woningen aangesloten op deze vormen van 
warmtelevering werden nog niet door een wet, zoals de mensen 
met een eigen cv-ketel door de Gaswet beschermd. Omdat zij 
niet vrij zijn in de keuze van leverancier betalen zij vaak ten 

onrechte meer en is het onduidelijk wat hun rechten 
zijn. Om hieraan tegemoet te komen is 

de Warmtewet  in het leven 
        geroepen. 

Wat betekent dit voor Woonpunt?
In elk geval veel werk. De wet bepaalt dat Woonpunt de 
geleverde warmte in gigajoules moet meten en op basis 
daarvan een tarief moet bepalen dat door de overheid wordt 
getoetst. Dat tarief kan Woonpunt pas eind 2014 bepalen 
omdat de gigajoulesmeters nog geplaatst moeten worden.

Voor de bepaling van dat tarief zijn een tweetal principiële 
uitgangspunten van belang:
1. Welke kosten behoren tot dat tarief? Volgens Aedes* kan  
 Woonpunt bijvoorbeeld de kosten van de warmte-installatie  
 zoals onderhoud en afschrijving in het tarief dekken. 
 De Nederlandse Woonbond** vindt juist dat dit niet kan. 
 Woonpunt deelt dit laatste standpunt omdat de installatie-
 kosten al opgenomen zijn in de huurprijs.
2. Kiest Woonpunt voor één tarief of voor tarieven per   
 complex? Woonpunt kiest , ook al is het meer administratie, 
 voor complextarieven omdat dan de kosten voor de huurder 
 niet veel afwijken van wat deze nu zijn. Als een complex-  
 tarief hoger uitvalt dan het wettelijke maximum dan zal   
 Woonpunt het tarief verlagen. Een dergelijk signaal krijgt 
 Woonpunt niet als zij kiest voor één tarief vanwege de 
	 nivellerende	werking	hiervan.	Bovendien	treft	Woonpunt	
 maatregelen om het rendement van de installatie te   
 verhogen. In het lopende jaar gaat het bestuur van   
	 Huurdersbelangenvereniging	Woonbelang	met	de	Bewoners		
 Overleg Commissies, die met de nieuwe Warmtewet te   
 maken krijgen, contact opnemen om te bekijken hoe hier   

 samen het beste op ingespeeld kan worden.

* Aedes is de koepelorganisatie van verhuurders
**   De Nederlandse Woonbond is de landelijke 

belangenbehartiger voor huurders

D E  W A R M T E W E T
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Dinsdag 15 april jongstleden vond het half-
jaarlijks overleg met de vertegenwoordigers 
van deze commissies plaats. Er waren onge-
veer 35 BOC-leden naar de vergadering ge-
komen.

Na de opening door voorzitter John van Geel om 
19.30 uur nam Frans van der Heijden kort het woord 
en deelde mee dat het bestuur van Woonbelang de 
Amsterdamse Huurdersbelangenvereniging (HA) steunt 
met een bescheiden financiële bijdrage. HA is een 
bodemprocedure	tegen	de	Nederlands	Staat	begonnen.	
De privacyschending als gevolg van de
toepassing van zogenaamde gluurverhoging, dat is 
het doorgeven in welke categorie inkomen de huurder 
valt door de belastingdienst aan verhuurders zonder de 
huurder hiervan in kennis te stellen, is de inzet van de 
bodemprocedure. Verhuurders kunnen de percen-
tages (inkomensafhankelijke) huurverhoging hierdoor 
berekenen en doorvoeren in de huurprijs.
Op de agenda van het overleg stond een uiteenzetting 
over de nieuwe Warmtewet, die per 1 januari 2014 is 
ingegaan en geldt voor diegenen die warmte-energie 
geleverd krijgen via blok- of stadverwarming. Anja van 
der Werf van adviesbureau Atriensis, een bureau dat 
ingehuurd werd door Woonpunt, kwam voorlichting 
over dit onderwerp geven. Ook de heer Ger Huisinga 

van Woonpunt was aanwezig om eventuele technische 
vragen te beantwoorden.
De voorlichting werd gegeven met behulp van sheets 
op een groot scherm en de aanwezigen werden 
gestimuleerd om tussendoor vragen te stellen. Al snel
ontstond er een levendige discussie met vragen en 
opmerkingen.
Hoe de Warmtewet in de praktijk gaat uitpakken is nu 
nog niet duidelijk. De bedoeling is dat  huurders die 
gebruik maken van met name blokverwarming een 
overzichtelijkere (eind)afrekening krijgen én dat zij  
NIET duurder uit zijn dan huurders met een eigen cv-
ketel of meter. Pas volgend jaar wordt aan de hand 
van de praktijkcijfers duidelijk of dit inderdaad het 
geval is. Woonbelang zal dit blijven volgen.
Een ander punt op de agenda was de stand van 
zaken	betreffende	de	communicatie	met	de	BOC’s.	
Wim	Schlösser	en	John	van	Geel	hebben	nu	bijna	
alle commissies bezocht. Er werd een lijst  met punten 
doorgenomen die met de commissies zijn besproken 
en zaken die momenteel actueel zijn. Heugelijk feit is 

dat	er	BOC’s	in	oprichting	zijn	in	
Scharwyerveld	en	in	het	Wittevrou-
wenveld. Een belangrijk punt was 
ledenwerving. Woonbelang ziet het
ledenaantal langzaam afnemen en 
probeert op diverse manieren het tij
te keren. De aanmelding als lid van 
nieuwe huurders is niet voldoende 
om het verlies door verhuizing te 
compenseren.	Slecht	zeer	spora-
disch zegt een lid bewust het lid-
maatschap op. Er werd een beroep 
op	de	aanwezige	BOC-leden	ge-
daan om actief te werven in hun 
buurt.
Nadat ook van de kant van de 
BOC’s	de	laatste	actualiteiten	waren	
meegedeeld werd de avond besloten 
met de rondvraag en werd iedereen 
uitgenodigd nog even na te praten 
onder het genot van een drankje.  <

Halfjaarlijks
overleg 

Woonbelang 
met de

Bewoners
Overleg

Commissies
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Algemene ledenvergadering 
Huurdersbelangenvereniging 
Woonbelang

Het volgende punt op de agenda was 
het doornemen van het  verslag van de
ALV 2013. Na enkele vragen en op-
merkingen werd het verslag goed-
gekeurd.

Daarna	nam	Johan	Smit	als	secretaris	
van Woonbelang het woord en lichtte
samenvattend het door hem geschre-
ven jaarverslag van 2013 toe. Het
uitgebreide verslag is te vinden op 
www.woonbelang.com. Een lid 
en tevens vertegenwoordiger van 
Bewoners	Overleg	Commissie	(BOC).
Havezathe stelde een vraag over 

Met een hartelijk welkom opende onze 
voorzitter John van Geel de vergade-
ring. Hij gaf een korte uitleg over de 
procedure die Woonbelang bij het 
geven van haar afwijzend advies ten 
aanzien van de eerstkomende huurver-
hoging aan de directie van Woonpunt 
gegeven heeft. Iedere aanwezige
kreeg een boekwerkje waarin dat 
advies en de reactie van Woonpunt 
hierop beschreven staan. Het geheel 
was te veelomvattend  om mondeling 
uiteen te zetten. Leden die meer uitleg 
willen, kunnen een afspraak maken op 
ons kantoor, vertelde de voorzitter.

het functioneren en de positie van 
de	BOC’s	en	van	Woonbelang	in	
het overleg met Woonpunt. Dit naar 
aanleiding van een vraag die gesteld 
was over inzage in de schoonmaak-
kosten van het complex.
Zij begreep dat er, als gevolg van een 
reorganisatie binnen Woonpunt, een
verandering  zou komen in de 
overlegstructuur. Door de voorzitter 
van Woonbelang werd gemeld dat er 
geen veranderingen in structuur of
bevoegdheden voor Woonbelang en  
BOC’s	bekend	zijn.	Wel	zijn	er	vaste
contactpersonen	voor	BOC’s	en	

Maandagavond 26 mei jongstleden werd de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering (ALV) gehouden in gemeenschapshuis 
‘t Förtsje in Belfort. Er kwamen ruim 30 leden naar deze ver-
gadering. Een klein aantal van de ruim 3500 leden.

Woonbelang ingesteld bij Woonpunt 
zodat de communicatie over en weer 
steeds via dezelfde personen verloopt.

Als volgend onderwerp stond het 
financieel jaarverslag op de agenda. 
Dit werd door de penningmeester 
Frans van der Heijden toegelicht. Hij 
legde uit dat het financieel verslag 
door een accountant is goedgekeurd 
waardoor kascontrole door een aparte 
commissie niet nodig is. Er werd nog 
een hypothetische vraag gesteld over 
wie verantwoordelijk is voor een 
mogelijk negatief saldo: het bestuur of 
de leden?  Frans verklaarde dat alle 
uitgaven die hij doet door de voorzitter 
goedgekeurd moeten worden en 
dat het bestuur een begroting moet 
indienen bij Woonpunt. Woonpunt 
is namelijk wettelijk verplicht haar 
huurdersorganisatie financieel te 
faciliteren voor dat deel van de 
begroting waar de ledencontributie 

niet in voorziet. Mocht Woonbelang
over de jaarbegroting heen gaan dan 
is het bestuur, en niet de leden van de
vereniging, aansprakelijk. Met de 
controle door zowel de voorzitter als 
de accountant én door het werken met 
een goedgekeurde begroting is dit 
scenario echter nauwelijks denkbaar.

Het activiteitenplan voor het lopend 
verenigingsjaar werd als volgend
agendapunt besproken. Een opvallend 
punt hieruit is het oriënteren op  de
gevolgen van de huursombenadering;  
die zal door  woningcorporaties in de
toekomst gebruikt worden bij het 
vaststellen en verhogen van de huren.  
Het complete activiteitenplan is ook 
terug te vinden op onze site.

Een vast agendapunt is ieder jaar de 
bestuursverkiezing. Dit jaar zijn er 
echter geen kandidaatbestuurleden die 
gekozen konden worden. Ook waren 
er geen zittende bestuursleden die 
aftraden of herkiesbaar waren.
Aan het einde van de bijeenkomst 
bedankte John iedereen voor de 
aanwezigheid en inbreng en sloot hij 
de vergadering af.                          <
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wel!

Individuele 
belangenbehartiging
Naast de algemene huurdersbelangen-
behartiging komt Woonbelang óók 
op voor individuele huurders die 
een probleem hebben in of rond hun 
woning of woonsituatie en dat niet 
zelfstandig opgelost krijgen. Onlangs 
heeft het bestuur in overleg met Woon-
punt	enige	‘spelregels’	hiervoor	opge-
steld.

Voorkomen
De inzet van Woonbelang is er op 
gericht te voorkomen dat een huurder
vastloopt met een klacht of probleem 
en terechtkomt in formele procedures
bij de klachtencommissie van Woon-
punt, de Huurcommissie of de Kanton-
rechter. Het ander uiterste is dat de 
huurder berust in het probleem en er 
niets meer aan doet. Woonbelang 
neemt de klacht niet over van de huur-
der maar probeert als een ombudsman 
de communicatie tussen huurder en
Woonpunt weer op gang te brengen 
zodat een acceptabele oplossing 
bereikt kan worden.

Doelstelling 
klachtenopname door 
Woonbelang
Dé reden waarom een huurder met 
een klacht zich tot het bestuur van
Woonbelang wendt, is dat de commu-
nicatie tussen hem of haar en Woon-
punt vast dreigt te lopen. De doelstel-
ling van Woonbelang is om het con-
tact tussen de betreffende huurder en 
de Woonpuntorganisatie zodanig te 
herstellen dat er een redelijke oplos-
sing gevonden wordt voor het pro-
bleem van de huurder in kwestie.
Daarnaast heeft de klacht een signaal-
functie. Het bestuur kijkt of Woonpunt 
consequent is in het toepassen van 
haar beleid in de behandeling van 
huurdersklachten. Zonodig brengt het 
bestuur van Woonbelang het beleid
ter sprake in het overleg met Woonpunt.

Een dossier openen ja of 
nee?
Woonbelang opent een dossier als de 
inhoud van een klacht gegrond lijkt én

als de klager zijn probleem al eerder 
aan Woonpunt heeft voorgelegd. 
Klagers die zich al in een formeel tra-
ject bevinden, al-dan-niet op eigen
initiatief, bij klachtencommissie, Huur-
commissie of Kantonrechter worden
door Woonbelang, zolang die proce-
dure loopt, niet in behandeling geno-
men.
Afhankelijk van de uitspraak kan 
bezien worden of bemiddeling van 
Woonbelang alsnog zin heeft.

Werkwijze
Intake
Als Woonbelang de klacht ontvankelijk 
acht, wordt een intakeformulier inge-
vuld. Dat wordt met de eventueel voor-
handen	zijnde	stukken	(foto’s,	brieven
etc.)  toegestuurd aan de Woonpunt-
contactpersoon.
Hv Woonbelang vraagt dan:
- een toelichting van Woonpunt op  
 de door de klagende huurder geuite
 zaken.
- de klacht opnieuw te onderzoeken  
 en af te handelen.

Behandeling
Binnen	drie	werkdagen	na	ontvangst	
krijgt de betreffende huurder van
Woonpunt een bericht dat Woonbe-
lang verzocht heeft de klacht in behan-
deling te nemen.
Binnen	tien	werkdagen	ontvangt	de	
betreffende huurder van Woonpunt 
een voorstel tot aanpak of oplossing 
van het probleem of een gemotiveerde
verklaring tot afwijzing van behande-
ling.

Controle voortgang
Er is maandelijks overleg tussen Woon-
punt en het bestuur van Woonbelang. 
De voortgang van de klachtendossiers 
wordt dan besproken. Zonodig com-
municeert Woonbelang met de huurder 
tussentijds om geïnformeerd te worden 
over de voortgang.

Sluiten dossier
Woonbelang sluit met kennisgeving 
aan de betrokken huurder een dossier 
als:
1. de klacht afdoende is afgehandeld  

 door WP: De huurder is tevreden
 na het wegnemen van de oorzaak  
 van de klacht. De huurder is dan  
 door Woonpunt eveneens op de
 hoogte gebracht van de beëindi- 
 ging van haar inzet.
 of
2. ondanks bemiddeling van Woonbe-
 lang de klager, na uitleg op een
 negatief besluit door Woonpunt,  
 niet tegemoet gekomen wordt door  
 Woonpunt.

Vervolgstappen
Afhankelijk van de (on)redelijkheid van 
de opstelling van Woonpunt (toepas-
sing van het beleid) verwijst Hv Woon-
belang de huurder door naar de
Klachtencommissie, Huurcommissie…
hoger beroep bij de Kantonrechter. 
Hulp hierbij wordt afhankelijk van 
de problematiek en enkel op verzoek 
van de betrokkene door Woonbelang 
gegeven. Woonbelang treedt nooit 
op namens een huurder in formele 
procedures.

Succesvol
Problemen waar huurders mee naar 
Woonbelang komen zijn van bouw-
technische aard zoals bijvoorbeeld 
vochtproblemen, hebben betrekking 
op servicekosten en huurprijs, worden 
veroorzaakt door burenoverlast, 
zijn het gevolg van achterstallig 
groenonderhoud, hebben te 
maken met renovatie, onder-
houd en oplevering, zijn van 
sociale aard of komen voort 
uit zelf aangebrachte 
veranderingen in 
de woning. 

Sinds	1	januari	
2011	hebben	zo’n	
160 huurders zich 
tot Woonbelang ge-
wend met de vraag 
hen bij te staan in de 
oplossing van een of 
meer problemen 
waarbij 

de communicatie met Woon-
punt dreigde te stranden. De praktijk 
wijst uit dat bemiddeling van Woon-
belang bij het opnieuw onder de 
aandacht brengen van de klacht in 
negen van de tien gevallen tot een 
oplossing leidt waarmee de huurder 
geholpen is. Uiteraard zal afhankelijk 
van het probleem daar langere of 
kortere tijd mee gemoeid zijn.

Contact
Schroom	dus	niet	contact	op	te	nemen	
met Woonbelang wanneer wij u kun-
nen helpen bij het oplossen van een 
probleem waar u bij Woonpunt geen 
of onvoldoende gehoor voor vindt.
Hoe eerder hoe beter…

Er zijn diverse kanalen waarop u ons 
kunt bereiken.
- U kunt bellen naar 043-3540919. 
	 Spreek	bij	afwezigheid	uw		 	
 telefoonnummer in en wij bellen u  
 terug.
-	 Stuur	een	e-mailbericht	naar	
 info@woonbelang.com
-	 Bezoek	het	spreekuur	op	maandag-		
 en woensdagmiddag tussen   
 14.00 uur en 16.00 uur of     
 vrijdagochtend tussen 10.00 uur en  
 12.00 uur. Een afspraak maken

 voor een ander tijdstip is ook  
mogelijk.

- Tenslotte kunt u ook 
gebruik maken van het 
reactieformuliertje op 
onze website 
www.woonbelang.com <

Klagen
helpt niet?

Woonbelang
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is een uitgave van Huurdersvereniging Woonbelang

Woensdag 23 april gingen op uitnodiging van Woonpunt 
Maastricht en Mergelland de bestuursleden van HV Woonbe-
lang met Jan Chappin, Gemma Gerrits en Corinne Schut van 
Woonpunt naar diverse buurten in Maastricht. We liepen door 
de woonwijken en kregen uitleg over verschillende projecten.

Voordat we met de rondgang begonnen, kregen we een 
eenvoudige	lunch	in	Buurtbrök	Pottenberg	voorgeschoteld.	
Na genoten te hebben van de gastvrijheid en een heerlijke 
boerenkool met gehaktbal begonnen we aan onze rondtoer. 
We startten  in Pottenberg zelf waar Gemma en Jan ons uit-
leg gaven over de situatie daar rondom de herstructurering 
van het winkelcentrum. Het was heerlijk weer, het zonnetje 
scheen fel en de temperatuur was aangenaam warm.
Vervolgens bezochten we Malberg. We liepen daar naar 
een project met nieuwe woningen in het hogere huurseg-
ment. Nadat we die woningen, mooi gelegen aan de rand 
van Malberg, bekeken hadden reden we naar het complex
Putepeel in Malpertuis en bezochten we het nieuwe wijk-
park; Een prachtige ontmoetingsplek voor mensen uit de 
aangrenzende buurten. Ook Wittevrouwenveld werd be-
zocht. We beklommen zelfs de trap naar het uitzichtpunt 
van Avenue 2 om naar de tunnelbouw te kijken. Zeer inte-
ressant en de moeite waard. Een tip voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de vorderingen van de aanleg van de 
tunnel. Als laatste bezochten we Nazareth, waar we eerst 
uitleg kregen over de sloop- en bouwplannen en vervolgens 
de officiële opening van de woningen aan de Kasteel 
Petersheimstraat	bijwoonden.	Bestaande	duplexwoningen	
zijn omgevormd tot eengezinswoningen.
Na de openingsspeech door directeur-bestuurder Mirjam 
Depondt van Woonpunt werden alle genodigden in de 
gelegenheid gesteld de woningen te bezoeken.
Het bestuur van Huurdersbelangenvereniging Woonbelang 
vond de rondgang langs woningen en projecten van Woon-
punt	interessant	en	zeker	de	moeite	waard.	Bij	een	volgend	
overleg hebben we een beter beeld als er over een situatie 
in een bepaalde buurt of wijk gepraat wordt. 
Graag	nemen	we	in	de	toekomst	weer	deel	aan	zo’n	
rondgang.                                                           <

Wijkenbezoek


