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Huurbeleid 2016, een ‘spel’ met effect!
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Op weg naar nieuwe prestatieafspraken

•
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

• 
Nieuws uit de BOC’s Brusselse Poort en Molukse Buurt

•
Beoordeling van Woonpunt door de Autoriteit Woningcorporaties

• 
Themabijeenkomst Huurbeleid 2016-2017

•
Tips voor energiebesparing

• 
Vergaderingen en overleggen van het bestuur in april t/m juni 2016

•

cartoon: nederlandse woonbond 

Huurwijzer over huurverhoging
Huurwijzer, het tijdschrift van de Woonbond, wordt u aangeboden 

door Huurdersvereniging Woonbelang. In deze Huurwijzer vindt 

u, in een special van 8 pagina’s, uitgebreide informatie over de 

huurverhoging op 1 juli inclusief een overzicht van het nieuwe 

puntenstelsel dat vorig jaar van kracht werd. Ook in dit nummer een 

reportage over Noord-Groningen waar veel huurwoningen ernstig zijn 

beschadigd als gevolg van de aardbevingen. Een nieuwe vereniging 

behartigt nu de belangen van de gedupeerde huurders. Verder een 

interview met Lisanne Flens, die dankzij een actie van de Woonbond 

de bemiddelingskosten terugkreeg die ze had 
betaald voor haar nieuwe huurwoning. Bent 
u ontevreden over uw internetprovider en op 
zoek naar een nieuwe? Lees dan de samen-
vatting van de test uit de Consumentengids. 
Verder vertelt Leonie Roth-Keulmans over haar ouderlijk huis in Den Haag ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En uiteraard 

ontbreekt de column van Carrie niet. 

Als lid ontvangt u bijgaande Huurwijzer met daarinSpecial over huurverhogingOnderzoek internetprovidersRapportage aardbevingsInterviews met huurders Column van Carrie
schade
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De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in Maastricht 
werken in 2016 samen aan nieuwe prestatieafspraken. Ze volgen 
daarmee het tijdpad dat is vastgelegd in de nieuwe Woningwet. Een 
belangrijke deadline is 1 juli. Uiterlijk dan doen de corporaties een 
‘bod’ met betrekking tot wat zij binnen hun mogelijkheden kunnen 
bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid. Dat 
bod bestaat uit een activiteitenoverzicht met de daarbij behorende 
investeringen. De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in 
Maastricht werken hier samen naar toe.

Op weg naar nieuwe prestatieafspraken

Vooruitgang in Maastricht

Na 1 juli werken de drie partijen de biedingen 
van de corporaties uit in de prestatieafspraken 
die vóór 1 december ondertekend worden. 
De afspraken gelden voor 2017 maar hebben 
ook een doorkijk naar de vier jaren daarna. 
Ze moeten in ieder geval gaan over de onder-
werpen waaraan de regering in het landelijke 
woonbeleid prioriteit geeft. Deze worden elk 
voorjaar vastgelegd in de ‘Staat van de 
volkshuisvesting: de agenda’.

Voor de periode tot en met 2018 zijn de thema’s, 
die in de lokale prestatieafspraken, dus ook in 
Maastricht, moeten terugkomen:
•	 Het	betaalbaar	houden	van	het	huren	voor	
 de doelgroep
•	 Het	realiseren	van	een	energiezuinige		
 sociale huurwoningvoorraad conform de af-
 spraken in het Energieakkoord en het Con- 
 venant Energiebesparing Huursector
•	 Het	realiseren	van	wonen	met	zorg	en	
 ouderenhuisvesting
•	 Het	huisvesten	van	kwetsbare	urgente	
 doelgroepen

Deze vier prioriteiten komen terug in de vijf 
thema’s waarover de partijen in Maastricht 
straks meerjarenafspraken maken. Er is 
dus geen aanleiding om de wijze waarop 
gemeente Maastricht, de corporaties en 
de huurdersverenigingen samenwerken te 
veranderen.

 De vijf thema’s voor  
 Maastricht zijn:
 1. Betaalbaarheid & duurzaamheid
 2. Wonen & zorg
 3. Beschikbaarstelling & woonruimte- 
     verdeling
 4. Doe-democratie & eigen kracht
 5. Woonmilieus

Elk thema is uitgewerkt door een projectgroep. 
De Maastrichtse huurdersverenigingen 
participeren in de projectgroepen behorend 
bij de eerste drie thema’s zoals in het kader 
opgesomd.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste 
resultaten in die drie projectgroepen. 

1. Betaalbaarheid & duurzaamheid
 In deze projectgroep stond de vraag ‘wat is 
 betaalbaar voor wie in Maastricht’ centraal  
 Daarnaast is gekeken naar knelpunten op  
 het gebied van betaalbaarheid en  
 duurzaamheid. Uitgevoerd zijn onder meer  
 een data--analyse van beschikbare  
 landelijke en regionale gegevens en een  
 inventarisatie van duurzaamheidsmaat-
 regelen. Conclusie is dat partijen op het  
 gebied van duurzaamheid hun eigen koers  
 blijven varen binnen een kader dat in de  
 prestatieafspraken wordt vastgelegd. In  
 2016 vindt verder onderzoek plaats naar  

 de vraag of er nu en in de toekomst  
 voldoende betaalbare huurwoningen  
 beschikbaar zijn voor de doelgroepen.

2. Wonen & zorg
 Een extern bureau heeft een kwantitatieve  
 en kwalitatieve analyse gemaakt van vraag  
 en aanbod in Maastricht op het gebied van  
 wonen en zorg. Hoe ontwikkelt de extra-
 muralisering zich in Maastricht en wat  
 betekent dat voor de betrokken partijen? Uit  
 de analyse blijkt dat Maastricht voldoende 
 zorggeschikte woningen heeft. De betaal-
 baarheid en beschikbaarheid van deze  
 woningen vormen wel een aandachtspunt,  
 evenals het toewijzen van deze woningen  
 aan de juiste doelgroep. Daarnaast moeten  
 er zorgconcepten worden ontwikkeld.

3. Beschikbaarstelling & woonruimteverdeling
 De projectgroep Beschikbaarstelling & 
 woonruimteverdeling heeft in 2015 het 
 Maastrichtse stelsel van woonruimte-
 verdeling onder de loep genomen. 
 Er is gekeken naar de doelstellingen, de  
 definitie van de (bijzondere) doelgroepen  
 en de mogelijkheden om toewijzing in te  
 zetten als instrument om de leefbaarheid in  
 de buurten te beïnvloeden. Huurders en  
 huurdersorganisaties zijn bevraagd over  
 hun ervaringen met het Maastrichtse model. 
 Ook hebben de Maastrichtse partijen 
 deelgenomen aan een landelijk experiment  
 met passend toewijzen van Platform31. In 
 de evaluatie is nadrukkelijk ook gekeken  
 naar de relatie met betaalbaarheid en  
 wonen en zorg.                                    <<

Bron: BOWW
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U I T N O D I G I N G
Algemene Ledenvergadering 2016*
Het bestuur van Woonbelang nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden op maandag 9 mei 2016 en begint om 19:30 uur in

Ontmoetingscentrum ’t Förtsje
Ebenistendreef 106,  6216 PS (Belfort) Maastricht.

* Deze publicatie is de officiële uitnodiging. U ontvangt geen aparte brief met agenda voor deze vergadering.

Tijdens deze vergadering kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we 
vooruit naar de activiteiten die Woonbelang in 2016 van plan is te ondernemen. 

 De agenda:
 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Jaarvergadering van 4 juni 2015
 3. Jaarverslag 2015
 4. a) Financieel Jaarverslag 2015
  b) Accountantverklaring 2015
  c) Begroting 2016   
 5. Activiteitenplan 2016
 6. Bestuursverkiezing  
   De bestuurstermijnen van Dhr. J. van Geel, voorzitter, 
   Dhr. F. van der Heijden, penningmeester en Dhr. W.Schlösser  
   bestuurslid eindigen in 2016. Allen stellen zich herkiesbaar.
   Het bestuur doet geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden.
 7. Rondvraag en sluiting

 In de rondvraag kunnen door de leden vragen gesteld worden die 
 betrekking hebben op het beleid van het bestuur van Woonbelang.

De vergaderstukken behorend bij de agendapunten 2 tot en met 5 worden overhandigd aan de aanwezigen voor 
aanvang van de vergadering. Deze zijn ook vanaf 18 april 2016 beschikbaar en kunnen opgevraagd worden bij 

het secretariaat. De stukken zijn vanaf die datum ook te raadplegen op www.woonbelang.com
Ieder lid heeft het recht om een of meer agendapunten aan de orde te stellen indien deze ten minste veertien da-

gen vóór de vergadering schriftelijk zijn ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

Namens het bestuur verwelkom ik u graag op de algemene ledenvergadering. Tot dan..! 

 Ria Makatita-Hendrix
secretaris 
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NIEUWS VAN DE BOC BRUSSELSE POORT

Schoonmaak brandgangen 
in de wijk Brusselse Poort

Mevrouw Wilma Vleugels is een bewoonster van de 
Lucassingel. Zij tuiniert graag en zij heeft veel contacten in 
de buurt. Zij kwam op het idee om twee keer per jaar samen 
met buurtbewoners de verwaarloosde brandgang achter hun 
woningen onder handen te gaan nemen. 

Zo gezegd, zo gedaan. In het voorjaar van 
2015 zijn vijf buurtbewoners begonnen met het 
schoonmaken en onderhouden van de brand-
gang achter de woningen hierbij ondersteund 
door Kjel Hurkens participatiemedewerker van 
Woonpunt. Het resultaat was meteen goed te 
zien; een mooie en schone brandgang zonder 
rommel, onkruid en obstakels.
Bij de volgende schoonmaakactie eind septem-
ber 2015 heeft BOC Brusselse Poort dit 
bewonersinitiatief, op vraag van Kjel Hurkens, 
opgepakt. De BOC heeft met een brief aan de 
huurders van Woonpunt in de wijk het initiatief 
van Mw. Vleugels bekend gemaakt. 
Het resultaat was dat meer bewoners ook hun 
deel van de brandgangen zijn gaan onder-
houden.
Op de foto’s van de brandgang tussen Fons 
Olterdissenstraat en Lucassingel is het verschil 
in aanblik met voor en na de schoonmaakactie 
goed te zien. Iedereen kan weer zonder 
nat te worden na een regenbui ten gevolge 
van laag- en overhangende takken door de 

brandgang lopen en het ziet er ook weer goed 
verzorgd uit. Als iedereen die in september 
meegedaan heeft zich in het voorjaar 2016 
weer samen met buurtgenoten een uurtje inzet 
onder het genot van een kop koffie en een 
kleine versnapering dan zal het ook dan weer 
snel gepiept zijn. Een belangrijk bijkomend 
voordeel van deze gezamenlijke aanpak 
van de brandgangen is dat buren en andere 
bewoners elkaar beter leren kennen en dat 
mensen elkaar ook gemakkelijker aanspreken 
als er een heg te breed wordt en ook dat men 
elkaar sneller helpt om obstakels en rommel 
weg te nemen. De BOC is blij met dit voorbeeld 
van burger-participatie in de buurt. Het heeft 
alleen maar positieve gevolgen voor 
buurtbewoners en leefomgeving.                 <<

NIEUWS VAN DE BOC MOLUKSE BUURT

Vernieuwing rioolputten 

De gangpaden achter de huizen in de 
Molukse Buurt in de wijk Heer in Maastricht 
overstroomden als er zware of langdurige 
regenval plaatsvond. Dit kwam omdat de 
“putten” alleen gaten in de grond waren met 
een rooster erboven op. Het water zakte maar 
zéér langzaam via de aarde weg. Dit had tot 
gevolg dat de bewoners ook lang nadat het 
geregend had door een gangpad dat vol water 
stond moesten waden en daarbij natte voeten 
kregen.
De BOC kaartte dit probleem aan in het 
periodiek overleg met de participatiemede-
werker van Woonpunt Denise Maas. 

Dat resulteerde in de aanleg van riooldrempels. 
Het overtollige water kan nu naar het riool 
wegstromen via deze drempels. Het verschil 
is duidelijk merkbaar. Het water stroomt veel 
sneller weg tijdens en na een regenbui en het 
oplopen van natte voeten in de brandgangen 
behoort gelukkig tot het verleden.                <<

Voor

Na

Voor
Na
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Themabijeenkomst
huurbeleid 2016 - 2017
Op 25 januari 2016 woonden John van Geel en Ria Makatita-
Hendrix, beiden bestuurslid van Woonbelang, in Kerkrade een 
themabijeenkomst bij van de Woonbond.

Doel van het bezoeken van deze bijeenkomst 
was om ons zo goed mogelijk te laten infor-
meren én om ons voor te bereiden op ons 
gesprek met de corporatie over het huurbeleid 
voor 2016.

De gegevens die tijdens deze avond gebruikt 
werden zijn op dit moment achterhaald door 
de vele wijzigingen die de regering nog aange-
bracht heeft in  het oorspronkelijk wetsvoorstel 
van minister Blok. Jammer genoeg is ook de 
huursombenadering, die in het Sociaal Huur-
akkoord was vastgelegd, niet overgenomen. 
Wel is er huurmatiging voor de corporatie-
doelgroep afgesproken.

Al enkele jaren achter elkaar kregen de huur-
ders forse huurverhogingen te verwerken en 
zeker bij mutatie als woningen vrij kwamen en 
opnieuw verhuurd werden, stegen de nieuwe 
huurprijzen fors.  De huurprijsverschillen in 
een straat, wijk, gebouw tussen huurders die 
er al jaren wonen en nieuwe huurders werd 
daar ten gevolge van steeds groter. Door de 
wet Passend Toewijzen, die 1 januari 2016 
ingegaan is, zijn fors hogere huurprijzen voor 
huurders bij mutatie moeilijker toepasbaar. 
De standpunten die de Woonbond inneemt en 

waar wij als huurdervertegenwoordiging mee 
instemmen zijn:
•		 Vasthouden	aan	uitvoering	van	het	Sociaal		
 Huurakkoord 

•		 Maximaal	huursomstijging	in	2016:	inflatie		
 + 1%, maar minder mag!!!
•		 Ook	huurmatiging	in	de	particuliere		
 huursector
•		 Liever	geen	inkomensafhankelijke		
 huurverhogingen 

Sociaal Huurakkoord
Huurverhogingen 2016:
•		 Woningen	boven	80%	van	de	maximaal		
 redelijk huur volgens het puntenstelsel:  
•	 Maximaal	0,6%	(=	inflatie)
•		 Woningen	onder	80%	van	de	maximaal		
 redelijk huur volgens het puntenstelsel:  
	 inflatie	+	maximaal	2,5%	
•		 Corporatie	en	huurdersorganisaties	maken		
 keuzes voor invulling van de verhogingen in  
 de lokale situatie.  

Ook al was ten tijde van de themabijeenkomst 
nog veel onbekend over wanneer welk beleid 
geactualiseerd wordt; toch hebben wij instru-
menten aangereikt gekregen die ons helpen bij 
de voorbereiding op onze standpuntbepaling 
ten aanzien van het huurbeleid 2016 in het 
overleg met Woonpunt. Zo kunnen we ons 
advies beargumenteren en onderbouwen.

Daarnaast houdt onze Woonbondconsulent ons 
op de hoogte van alle relevante wijzigingen en 
nieuwe informatie.
Uiteraard bood de bijeenkomst ook een goede 
gelegenheid om als huurdersverenigingen 
onderling de eigen situatie en werkwijze uit te 
wisselen.  Veel ideeën en tips werden daarbij 
genoemd.

Al met al dus een interessante bijeenkomst met 
bruikbare informatie voor ons allen.             <<
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Situatie Woonpunt volgens 
beoordelingsbrief van de 

Autoriteit Woningcorporaties
In december 2015 ontving Woonbelang een e-mailbericht van 
algemeen directeur-bestuurder van Woonpunt  Mw. M. Depondt-
Olivers waarin zij melding deed van de beoordelingsbrief 
2015 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) betreffende 
de corporatie Woonpunt.

De Aw heeft alle beoordelingsbrieven van alle 
corporaties in Nederland online gezet. Deze 
zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. 
Zie hiervoor de site van de Aw onder de 
rubriek publicaties.

Verbeterplan
Hoewel Mw. Depondt-Olivers in het e-mailbe-
richt erkent dat er actie vereist is, geeft ze aan 
dat de financiële positie van Woonpunt niet 
riant maar wel gezond is. Als bestuur van 
huurdersvereniging Woonbelang echter zijn we 
geschrokken van de inhoud van de beoorde-
lingsbrief en zien wij die gezonde financiële 
positie niet. Vooral ook omdat het voor de 
tweede keer in drie jaar tijd is dat Woonpunt 
een aanwijzing krijgt en een verbeterplan moet 
opstellen! Wij hebben dan ook als CHOW 
(de vier huurdersverenigingen van Woonpunt: 
Woonbelang, Groot Hoensbroek, Coriovallum 
en Swentibold) gezamenlijk om een 
verhelderend gesprek gevraagd, 
zowel met directeur-
bestuurder als met 
de Raad van 

Commissarissen van Woonpunt die een 
controlerende taak heeft.

Interventies
In de beoordelingsbrief van de Autoriteit 
woningcorporaties wordt er op gewezen dat 
de beoordeling 2015 heeft geresulteerd in een 
aantal interventies. De corporatie heeft de Aw 
op diverse momenten proactief geïnformeerd, 
toch bleven er nog vragen te beantwoorden 
en waren er nog wijzigingen nodig. Uit de 
door de Aw gehanteerde kengetallen voor wat 
liquiditeit en solvabiliteit betreft, blijkt dat 
Woonpunt niet voldoende scoort. De samen-
vattende conclusie van de Aw deed bij ons 
alarmbellen rinkelen. 

Zwakke financiële sturing 
Deze conclusie luidt:
De uitkomsten van de financiële beoordeling 
duiden op een niet op orde zijnde interne 
beheersing en controle alsmede een zwakke 
financiële sturing. Het wordt noodzakelijk 
geacht dat de kwaliteit van de financiële functie 
wordt verbeterd en gewaarborgd, dat er na-
drukkelijker wordt gestuurd op een toereikende 
DSCR*-norm, het verkleinen van de schuldpo-
sitie per verhuureenheid en het waarborgen 
van een afdoende volkshuisvestelijk vermogen 
boven de vereiste buffer.

DSCR*: Debt Service Coverage Ratio. Dit wil 
zeggen in hoeverre de corporatie in staat is om 
voldoende kasstromen te genereren om, indien 
nodig,	voldoende	aflossingen	op	het	vreemd	
vermogen te kunnen voldoen.
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Verbeterplan
Naar aanleiding van de beschreven beoor-
deling geeft de Aw Woonpunt diverse interven-
ties waarvan een verbeterplan, dat uiterlijk op 
1 februari 2016 in het bezit van de Aw moest 
zijn, als eerste wordt genoemd. Daarnaast 
wordt de Raad van Commissarissen van 
Woonpunt door het Aw geïnformeerd en wordt 
er met hen een gesprek gepland voor een 
nadere toelichting op de toezichtbrief 2015 
en de verwachtingen die Aw ten aanzien van 
de Raad van Commissarissen heeft rond de rol 
en betrokkenheid bij het bewaken van en de 
informatievoorziening over de voortgang van 
het verbeterplan.

Stand van zaken
Voor het CHOW was dit aanleiding het 
aanvankelijk geplande gesprek over de 
meerjarenbegroting 2016-2020 te wijzigen 
in het bespreken van het verbeterplan 
aangezien dit zeker van invloed is op de 
meerjarenbegroting 2016-2020. Daarnaast 
heeft het CHOW een gesprek gevraagd met de 
Raad van Commissarissen om de huidige stand 
van zaken helder te krijgen.
Het gesprek met de directeur-bestuurder 
heeft plaatsgevonden op 2 februari. In dit 
gesprek is aangegeven dat de financiën en de 
regelgeving momenteel zo ingewikkeld zijn dat 
er een financiële topman aangetrokken wordt 
die het financiële beleid onder zijn hoede gaat 
nemen. Daarnaast zijn er diverse maatregelen 
genomen of gepland om binnen de gestelde tijd 
aan de normen van het Aw te voldoen. Enkele 
van deze maatregelen zijn: verkopen van 
(studenten)huizen en bedrijfs- en winkelpanden, 

leningen	vervroegd	aflossen	om	zo	de	
rentelasten te drukken, het terugdringen 
van de onderhoudskosten, slimmer 

inkopen en efficiënter werken, 
opschorten van nieuwbouw en het 

uitstellen van renovatieprojecten. 
De huren gaan niet extra 
omhoog!

Rol huurders-
vereniging
Als belangenbehartiger voor 
alle huurders van Woonpunt 
zal het bestuur er voor 
waken dat de voorgenomen 
saneringsmaatregelen in 

ieder geval géén nadelige 
gevolgen hebben voor 

onderhoud, leefbaarheid en de 
huurprijs!

Via WBlits en onze website 
www.woonbelang.com blijft u op 

de hoogte van de ontwikkelingen.
Uiteraard bent u ook van harte welkom op ons 
kantoor indien u meer informatie wilt. Graag 
daarvoor een telefonische afspraak maken via 
043-3540919                                          <<

Je kunt zelf veel doen om energie te besparen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor je portemonnee. Je kunt er honderden euro’s per jaar mee besparen.

1. Plaats een klokthermostaat 
Met een goed ingestelde klokthermostaat kun je veel energie besparen, omdat de verwarming 
vanzelf uit gaat als de gewenste temperatuur is bereikt, of als je van huis gaat of gaat slapen. 
Eenmalige kosten € 130,-. Besparing per jaar € 0,- tot € 120,- (hoge besparing als ’s nachts en 
bij afwezigheid lage kamertemperatuur wordt ingesteld)

2. Haal stekkers uit het stopcontact 
Laat elektrische apparaten, zoals je tv en computer, nooit op stand by staan, maar zet ze helemaal 
uit.  Daarvoor kun je een stekkerdoos met schakelaar gebruiken. Op die manier zet je meerdere 
apparaten uit met één druk op de knop. Besparing per jaar € 75,-.

3. Gebruik ledlampen 
Vervang kapotte lampen door ledlampen. Daarmee kun je jaarlijks € 55,- besparen op je 
energierekening. Als je vijf kapotte gloeilampen door een ledlamp vervangt heb je al een 
besparing van € 55,- bereikt. Maar het loont ook om kapotte spaarlampen door een ledlamp te 
vervangen. Ledlampen zijn nog zuiniger dan spaarlampen.

4. Plak radiatorfolie 
Vooral als je huis slecht geïsoleerd is kun je veel op je energierekening besparen door radiatorfolie 
te gebruiken. Plak de folie op de muur achter de radiator of aan de achterkant van de radiator zelf. 
Eenmalige kosten € 6,- per m2. Besparing per jaar € 6,- per m2. Gemiddeld levert dit € 27,- per 
jaar op.

5. Vervang je douchekop 
Bespaar op het verbruik van water. Vervang je douchekop door een spaardouche. Een 
spaardouchekop laat minder water door, maar er is geen verlies aan comfort. Eén keer douchen 
met een spaardouchekop scheelt anderhalve emmer water. In een gemiddeld huishouden bespaar 
je zo ruim 900 emmers water per jaar. Eenmalige kosten vanaf € 9,-. Besparing per jaar € 50,- 
(water en gas).

6. Maak naden en kieren dicht 
Ventilatie is nodig voor een gezonde woning. Maar te veel ventilatie levert onnodig warmteverlies 
op. We zijn dan geneigd de verwarming een graadje hoger te zetten, omdat het zo koud 
aanvoelt. Maar naden en kieren (van ramen, deuren, dak en vloer) dichtmaken met tochtstrips en 
ander materiaal werkt veel beter. Eenmalige kosten € 45,- (zelf doen) tot € 1300,- (laten doen). 
Besparing per jaar € 45,-.                                                                                                  <<

(Bron: Woonbond) 
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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

Het bestuur van
Huurdersvereniging Woonbelang

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

John van Geel en Frans van der Heijden.

_________________________________________
  4 april Bestuursvergadering 04_________________________________________
11 april Voorjaarsbijeenkomst met 
  Bewonersoverlegcommissies_________________________________________
13 april Woonbond 
  Thema Energie-afspraken_________________________________________
20 april Regulier Overleg 
  met Woonpunt_________________________________________
20 april Bestuurlijk Overleg 
  Wonen en Wijken (BOWW)_________________________________________
 April Advies Huurbeleid 2016-2017_________________________________________
  2 mei Bestuursvergadering 05_________________________________________
  9 mei Algemene Ledenvergadering_________________________________________

Iedere straat of weg heeft een naam. En ieder adres bestaat uit 
een straatnaam en een huisnummer. Daarmee weet iedereen 
meteen en precies waar hij moet zijn. Overheden, het bezoek, 
de postbode, de ambulance, politie en brandweer weten een 
adres, soms met hulp van GPS, feilloos te vinden.  
In deze terugkerende rubriek zal steeds een 
klein stukje geschiedenis en karakteristiek van 
de stad in relatie tot een straat en wijk aan bod 
komen. Daarbij zal de betekenis van een of 
meer straatnamen verklaard worden. Uiteraard 
kiezen we daarbij vooral maar niet uitsluitend 
voor straten en pleinen waar onze leden 
wonen.

We beginnen met de wijk MALPERTUIS 
waar ons kantoor gevestigd is.

Historie en karakteristiek
De bebouwing van Malpertuis met veel sociale 
woningbouw startte in 1957 onder supervisie 
van stadsarchitect Frans Dingemans. In 
tegenstelling tot Caberg kon Malpertuis volledig 
op onbebouwd terrein ontwikkeld worden 
waardoor het stedenbouwkundig concept heel 
duidelijk waarneembaar is. De stadsuitbreiding 
is destijds gebouwd volgens het harmonisch 
principe van de samenhangende parochiewijk. 
Helaas mist de wijk op dit moment haar 

belangrijkste centrumfuncties omdat de kerk niet 
meer voor haar oorspronkelijk doel gebruikt 
wordt, er geen scholen meer zijn en de winkels 
grotendeels verdwenen. In Malpertuis wordt 
voornamelijk gewoond. Meest opvallende 
gebouwen zijn de kerk uit 1966 van architect 
Jean Huysmans sinds 2003 in gebruik door 
Opera Zuid en het ernaast gelegen pleintje 
Putepeel met witte galerijwoningen uit 1958 
van architect Th.Boosten.  

Straatnamen
De straatnamen van deze wijk zijn helemaal 
geïnspireerd op het middeleeuwse dierenepos 
“Vanden vos Reynaerde” In dit verhaal wordt 
de draak gestoken met de twaalfde-eeuwse 
maatschappij.
De hoofdfiguren zijn koning Nobel, zijn 
hovelingen en zijn onderdanen. Zij worden als 
dieren voorgesteld en allen worden het slacht-
offer van de schelmenstreken van de roofridder 
en sluwe vos Reynaert.  
Enige namen uit het verhaal zijn:

•	 Putepeel:	de	vis	die	bij	het	geding	tegen		
 Reynaert aanwezig is.
•	 Malpertuis:	de	naam	van	de	burcht	(het	hol)		
 van Reynaert.
•	 Hermelijn:	de	vrouw	van	Reynaert	en	de		
 moeder van zijn welpen.
•	 Cantecleer:	de	haan	wiens	familie	veel	te		
 lijden heeft gehad van Reynaert.
•	 Cleenbejach:	een	fret	en	een	van	de	klagers		
 tegen de vos. 

Bron: De straatnamen van Maastricht, hun herkomst en betekenis
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