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Geslaagde huurdersconferentie over prestatieafspraken Maastricht
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huurdersconferentie 
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Geslaagde huurdersconferentie op 19 november 2016 

In Maastricht zijn drie huurdersvereni-
gingen actief. Dat zijn HV Servaassleutel 
(Servatius), HV Woonvallei (Maasvallei) 
en HV Woonbelang (Woonpunt). Deze 
hebben regelmatig en al jarenlang on-
derling informeel overleg waarin nieuws 
en informatie worden uitgewisseld maar 
er werd niet op thema’s of dossiers 
samengewerkt. Na de invoering van de 
Woningwet op 1 juli 2015, waarin staat 
beschreven dat niet alleen de gemeente 
en corporaties om tafel moeten gaan 
zitten voor de prestatieafspraken maar 
dat ook de huurdersverenigingen als ge-
lijkwaardige partner aan deze onder-
handelingen dienen deel te nemen, heb-
ben de drie huurdersverenigingen de 
handen ineen geslagen en zijn ze 
intensief gaan samenwerken op dit punt. 
Dat heeft onder andere geresulteerd in 
de gezamenlijke huurdersconferentie. 
Want vóórdat de huurdersorganisaties 
mogen instemmen met de prestatieaf-
spraken in hun gemeente moeten zij de 
huurders raadplegen. 
In Maastricht besloten de drie huurders-

organisaties daarom dan ook een huur-
dersconferentie te organiseren om hier-
mee de achterban bij de prestatieaf-
spraken te betrekken.

Informatie en aanbevelingen
In totaal ruim honderdvijftig huurders en 
diverse gasten werden zaterdag 19 no-
vember jongstleden hartelijk ontvangen. 
Er waren infostands aanwezig van de 
woningcorporaties, de huurdersvereni-
gingen en de stichting Samen Onbe-
perkt waar individuele huurders met spe-
cifieke vragen met name in de pauze en 
na afloop van het officiële programma 
terecht konden. 
Gedurende de middag werden in twee 
plenaire delen onderbroken door een 
ruime pauze de leden van de huurders-
verenigingen bijgepraat over de plannen 
van de gemeente Maastricht en de cor-
poraties Servatius, Maasvallei en Woon-
punt met betrekking tot de prestatieaf-
spraken. In die afspraken wordt vastge-
legd wat de corporaties gaan presteren 
om bij te dragen aan het gemeentelijk 

volkshuisvestelijk beleid. Of simpeler 
gezegd; wat de corporaties volgend 
jaar gaan doen. 
De conferentie zelf kende een vol pro-
gramma waar dagvoorzitter George 
Vogelaar de aanwezigen met Maas-
trichtse charme doorheen loodste. 
Als intro was er een filmpje te zien waar-
in de besturen van de huurdersorgani-
saties zich voorstelden en aangaven 
wat zij belangrijk vinden aan de pres-
tatieafspraken. Daarna presenteerde Jos 
Aal, consulent van de Woonbond, aan 
de toehoorders in vogelvlucht de inhoud 
van de prestatieafspraken. 
Als gevolg van grote en kleine misstan-
den bij woningcorporaties in Nederland 
heeft er een parlementaire enquête 
plaatsgevonden. Deze resulteerde in de 
Woningwet 2015, waarin is vastgelegd 
dat de corporaties terug moeten naar 
hun kernwaarden: het bouwen en onder-
houden van voldoende en betaalbare 
huurwoningen. Het werd meteen duide-
lijk hoe veelomvattend en ook ingewik-
keld het maken van prestatieafspraken is. 
Jos Aal gaf meteen een eerst tip: zorg 
dat de afspraken duidelijk en makkelijk 
leesbaar zijn. Ambtelijke taal is echt niet 
nodig. Maak een toegankelijke en aan-
trekkelijk vormgegeven samenvatting. 
Dat was een tweede aanbeveling.

Op zaterdag 19 november vond in Maastricht een drukbezochte en 
geslaagde huurdersconferentie plaats. Zo’n 150 huurders van drie 
huurdersverenigingen, waaronder HV Woonbelang, discussieerden 
over de prestatieafspraken die de gemeente, woningcorporaties én 
huurdersorganisaties gezamenlijk maken over het lokale woonbeleid. 
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Geslaagde huurdersconferentie op 19 november 2016 
Dak boven je hoofd
Wethouder Van Grootheest hield vervol-
gens een mooie presentatie met veel 
illustraties. 

In Maastricht is het de goede gewoonte 
dat corporaties en gemeente jaarlijks 
samen afspraken maken. Doel van deze 
afspraken is om bewoners zich thuis te 
laten voelen in Maastricht. Vanaf 2016 
schuift er nu dus een derde partij aan bij 
het maken van deze jaarlijkse afspraken; 
de gezamenlijke huurdersorganisaties. 
Zij bewaken het belang van de huurders. 
Het resultaat van de samenwerking zijn 
de prestatieafspraken voor het jaar 
2017. In de prestatieafspraken worden 
zaken thematisch behandeld. Hierbij zijn 
onderwerpen gekozen die bewoners 
rechtstreeks raken. Het gaat om zeven 
thema’s: Woonmilieus, Wonen en 
zorg, Doe-democratie en eigen 
kracht, Veiligheid, Betaalbaarheid, 
Duurzaamheid en Beschikbaarheid 
en Woonruimteverdeling.

In de prestatieafspraken wordt vastge-
legd hoe er samengewerkt wordt in 
2017. Ook wordt per thema aangegeven 
welke bijdrage corporaties, gemeente en 
huurdersorganisaties gaan leveren om  
in 2017 ervoor te zorgen dat Maastricht 

een prettige woonstad is. 
De wethouder gaf aan waar de accen-
ten van de gemeente liggen. Echt meet-
bare aantallen kwamen alleen bij de te 
slopen, te bouwen en op te knappen 
woningen naar voren. Hij gaf de organi-
serende huurdersorganisaties een groot 
compliment voor hun inzet en aanpas-
singsvermogen. Ook de conferentie vond 
hij een indrukwekkend initiatief. 
Zijn slogan is: “Een dak boven je hoofd, 
dat is een basislevensbehoefte!”

Vanuit de huurder gezien
De organiserende huurdersverenigingen 
waren erg blij met de toezegging van 
Ronald Paping, directeur van de Neder-
landse Woonbond, om als spreker deel 
te nemen aan de conferentie. Hij gaf, 
uiteraard vanuit het huurdersperspectief, 
een totaalindruk over de voorliggende 
prestatieafspraken. “Het is op inhoud een 
goed stuk, maar het kan altijd beter,” 
zo hield hij de opstellers ervan voor. 

Ook ziet hij liever dat de plannen meer 
taakstellend geformuleerd worden. 
Dan kan ook beter getoetst worden wat 
gerealiseerd is en wat niet. 

     

Interview
Vervolgens interviewde George Voge-

laar de drie corporatiedirecteuren en de 
wethouder. 
Hij vroeg Woonpuntdirecteur-bestuurder 
mevrouw Depondt-Olivers hoe het haar 
bevallen was om voor het eerst samen 
met de huurdersverenigingen prestatie-
afspraken te maken. Depondt antwoord-
de diplomatiek dat er altijd al informeel 
overleg is geweest, maar nu echter voor 
het eerst in een formele setting. Voorheen 
meer als wijkaanpak en nu meer thema-
tisch. 

Ook zij gaf de huurdersverenigingen een 
compliment voor het nemen van hun ver-
antwoordelijkheid. Aan de heer Crijns, 
directeur-bestuurder van Maasvallei, 
vroeg de dagvoorzitter hoe de woningen 
betaalbaar gehouden worden. Deze 
antwoordde dat er vanwege de huursom-
benadering een huurverhoging mogelijk 
is van 1% plus inflatie en er goed naar de 
portefeuille gekeken is. 

Woningen zouden te duur worden en 
daarom is afgesproken dat de huur van 
80% van de woningen onder de tweede 
aftoppingsgrens (628 euro) gehouden 
wordt. De dagvoorzitter benadrukte dat 
de woonquote (het percentage van het 
inkomen dat huurders aan woonlasten 
uitgeven) de laatste jaren enorm is       >
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gestegen. Veel huurders betalen te veel 
huur in verhouding tot hun inkomen. 
“Gezamenlijk moeten we proberen dat 
te voorkomen” antwoordde Crijns.                               

Verder vroeg Vogelaar aan alle vier of 
de prestatieafspraken ambitieus genoeg 
waren. De heer Weening van Servatius 
antwoordde volmondig “ja” maar gaf 
ook aan dat men tegen veel obstakels 
aanloopt. “We willen meer maar kunnen 
niet, we moeten binnen financiële gren-
zen blijven om zo een gezond bedrijf te 
blijven”. De wethouder gaf aan dat men 
wel ambitieus is onder de veranderde 
omstandigheden. “De eerste stappen zijn 
we gezamenlijk aan het zetten om nu en 
in de toekomst voldoende betaalbare 
woningen te behouden”.

Drie stellingen
In de pauze gaven de huurders hun me-
ning over drie stellingen met als onder-
werpen; huurverhoging bij verduurza-
ming, verhuizen met een indicatie in het 
kader van de Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning (WMO) en voorrang bij 
urgentie. De gezamenlijke huurdersver-
enigingen hebben in de prestatieafspra-
ken ten aanzien van toewijzing van 
woningen bereikt dat alleenstaanden 
met een inkomen tussen de € 22.101,- 
en € 28.000,- dezelfde rechten krijgen 
als urgente doelgroepen onder de aftop-
pingsgrens waardoor zij in aanmerking 
komen voor een woning onder de 
€ 578,-! Degenen die hun mening ga-

ven bij de vraag of men meeging in 
deze stelling, stemden voornamelijk in 
hiermee. Ook bij de twee andere stellin-
gen ontstonden levendige discussies. 

Onderhoud 
aan de woningen
Die discussies werden voortgezet in het 
programma na de pauze. Onder leiding 
van de voorzitter was er ook gelegen-
heid voor de huurders om de wethouder 
en de directeuren vragen te stellen. 
Deze waren vaak heel concreet. Een 
zogenaamde goedkope scheefwoner 
-zij betaalt een te lage huur gezien haar 
inkomen- gaf aan het geen probleem 
te vinden om een extra huurverhoging 
te betalen nu ze als werkend afgestu-
deerde een hoger inkomen heeft. Maar 
wel heeft zij graag dat de flat beter 
onderhouden wordt. De woning is haar 
visitekaartje maar ziet er niet uit. Helaas 
was het antwoord dat het complex waar 
zij woont voorlopig niet opgeknapt zal 
worden. Vragen over het uitblijven van 
onderhoud waren een illustratie van het 
feit dat de prestatieafspraken niet overal 
aansluiten bij de behoeften van huur-
ders. Dat leverde een te behartigen 
advies op van Ronald Paping dit keer: 
“Vraag huurders wat hun behoeften zijn 
alvorens de bespreking van de nieuwe 
prestatieafspraken te beginnen!”

Verkiezingen
Tenslotte gaf Paping een overzicht van 
de huurplannen van de landelijke poli-

tieke partijen in hun (concept-)program-
ma’s voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen in maart 2017. Het maakt voor een 
huurder wel degelijk uit welke partijen 
de nieuwe regering gaan vormen. Ook 
hier weer een tip; Maak als huurders, 
verhuurders en gemeente samen duide-
lijk aan de landelijke politiek wat belang-
rijk is voor de huurders in Maastricht. 

Verder gaf hij aan dat het heel bijzonder 
was wat er deze zaterdagmiddag 
plaatsvindt in Maastricht. Namelijk dat 
de huurdersverenigingen praten met de 
achterban over het huurbeleid en de 
prestatieafspraken. “Zorg ervoor dat 
jullie dit komend jaar met de huurders 
evalueren en dan met name de uitge-
sproken ambities, het huurbeleid en de 
betaalbaarheid!”, zo drukte hij zijn 
gehoor op het hart.

Borrel
George Vogelaar sloot de conferentie 
met de algemene conclusie dat het een 
zinvolle en nuttige bijeenkomst was. De 
voor Maastricht kenmerkende gemoe-
delijke sfeer werd voortgezet tijdens de 
borrel. 
Daar was de conclusie dat het evene-
ment zeker herhaald moet worden. 
In ieder geval een van de uitgenodigde 
en talrijk aanwezige gasten van collega-
huurderverenigingen nam zich voor om 
volgend jaar ook een huurdersconfe-
rentie te gaan organiseren in de eigen 
gemeente; Kerkrade.                          <<
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•	 Zorgkroeg.		

Ondertekening Prestatieafspraken

                                                 2017
                                                                     Maastricht

Op 24 november 2016 tekenden, na een jaar van bespre-
kingen en voorbereiding, de directeuren-bestuurder van de 
corporaties, de voorzitters van de drie huurdersverenigingen 
en de wethouder de Prestatieafspraken 2017.  

De integrale versie van de Prestatieafspraken Maastricht 2017 is te 
vinden op de site van Woonbelang onder de rubriek Actualiteiten.         

                                     www.woonbelang.com   

•	 Ondertekening	door	de	corporatiedirecties.	

	 																																																	Ondertekening	door	•

                                Wethouder Gerdo van Grootheest.

•	 Ondertekening	door	de	voorzitters	van	de	drie		 	

 huurdersverenigingen.
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In het winternummer van Huurwijzer: 

Langer thuis? 
Maar dan wel 
eerst verhuizen
De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook 

als zij zorg nodig hebben. Dit is ook wat veel ouderen zelf willen, zolang de 

omstandigheden dat toelaten. Natuurlijk moet de woning daarvoor wel ge-

schikt zijn. Zo niet, dan moet de woning worden aangepast. Maar veel men-

sen die bij de gemeente of verhuurder een woningaanpassing aanvragen, 

krijgen te horen: Gaat u maar verhuizen. Over deze problemen gaat een 

groot achtergrondartikel in dit winternummer van Huurwijzer, dat u wordt 

aangeboden door uw huurdersorganisatie. 

Verder in dit nummer een interview met Tonnie van der Sluis, al 12,5 jaar 

de drijvende kracht achter de oudste ruilwinkel van Nederland: LETS in de 

Rotterdamse wijk Crooswijk. 

Ook een reportage over Startblok Riekerhaven in Amsterdam, een 

prijswinnend nieuwbouwproject waar sinds kort 280 jonge statushouders en 

280 andere jongeren gebroederlijk samenwonen. 

En een vergelijking van wat de politieke partijen in hun (concept)program-

ma’s voor huurders in petto hebben met het oog op de Tweede Kamerver-

kiezingen van 15 maart 2017. Sommige partijen hebben helaas niet het 

beste met u voor.

Plus een samenvatting van de test van de Consumentengids van 14 energie-

leveranciers. Er is daarbij gekeken naar klantvriendelijkheid, klantenservice 

en de duurzaamheid van de geleverde energie. Greenchoice en Vandebron 

scoren het beste.                                                                                        <<

Gratis ophangladder
Bij deze nieuwsbrief vindt u behalve Huur-
wijzer ook een ladder die u kunt ophangen, 
met heel veel handige tips om de qua stook-
kosten dure wintermaanden iets goedkoper 
te maken. Zo kunt u alleen al € 60 per jaar 
besparen door apparaten écht uit te zetten. 
En € 25 door een minuutje minder te dou-
chen. Door tussendeuren te sluiten en al-
leen de ruimtes te verwarmen waar u bent, 
bespaart u al gauw € 240 per jaar. De 
thermostaat op 15 graden zetten als u 
weggaat scheelt zo’n € 140. Met deze 
en nog 18 andere tips kunt u uw energie-
rekening met honderden euro’s per jaar 
naar beneden brengen. Snel verdiend 
geld!                                               <<

UITSLAG WBLITS 28 

FILIPPINEPUZZLE
De oplossing van DE FILIPPINEPUZZLE 

leverde op:  ‘Jouw kans op brand.” 

STRAATNAMENQUIZ
De vraag was:
“Geef een zo compleet mogelijke 
beschrijving van de betekenis van de 
in Heer voorkomende straatnaam: 
Zilvermeeuwstraat.”

Het antwoord is: 
De straat is genoemd naar het Fokkervliegtuig 
dat in 1933 een wedstrijd zou aangaan met 
de Pander Postjager in een postvlucht naar 
Batavia. Door motorpech op Schiphol moest 
de Zilvermeeuw vervangen worden door de 
Pelikaan, die als enige de vlucht voltooide.

Het goede antwoord is ingezonden door: 
Dhr. I. van de Berg
Proficiat met de VVV-bon van € 25,-          <<
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In deze rubriek wordt steeds een klein stukje geschiedenis en 
karakteristiek van de stad in relatie tot een straat en wijk be-
schreven. Daarbij wordt de betekenis van een of meer straat-
namen verklaard. Uiteraard kiezen we daarbij vooral -maar 
niet uitsluitend- voor straten en pleinen waar onze leden wonen.

De vierde wijk de we bezoeken 
is CABERG

Historie en karakteristiek
Een mooi onderdeel van Caberg is het centrale 
deel met winkels op de begane grond en 
maisonnettes erboven, een destijds (1958) 
vernieuwend ontwerp van Gerard Snelder. Dit 
centrum ligt aan de interparochiële rondweg 
ten westen van de drukke Brusselseweg, die 
de wijk van zuid naar noord doorsnijdt. Het 
omvatte naast het winkelcentrum een school 
en de in 1999 gesloopte St. Christoffelkerk 
uit 1961 waarvan alleen de markante toren is 
blijven staan. In de wijk wisselen laagbouw en 
etagebouw elkaar voortdurend af.
De wijk Caberg is de eerste uitbreiding aan 
de westzijde van de stad na de Tweede 
Wereldoorlog. De eerste plannen dateren al 

uit 1941. In de structuurvisie van 1954 zijn 
de oude ideeën volgens de toen geldende 
normen uitgewerkt. De wijk werd voltooid 
tussen 1956 en 1958. De ontwerpprincipes 
van de parochiewijk kregen hierin gestalte. Net 
als in Malpertuis was de sociale structuur van 
de wijk te eenzijdig en bestond het verouderd 
woningaanbod tegen het eind van de vorige 
eeuw vooral uit kleine huurwoningen. Binnen 
het plan van de recente buurtaanpak Caberg-
Malpertuis wordt daarin verandering gebracht 
ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.      

Straatnamen
De wijk is genoemd naar het oud toponiem 
dat ook al naamgevend was voor het 
gehucht Caberg (nu de wijk Oud-Caberg). 
De straten ten westen van de Brusselseweg 
zijn geïnspireerd op muziek en dans en zijn 
vernoemd naar muziekinstrumenten en -termen.; 

ten oosten van de weg dragen zij de namen 
van kunstenaars en architecten die voor 
Maastricht van grote betekenis zijn geweest.

Enige straatnamen zijn:
- Clavecymbelstraat
 De klavecimbel is het grootste en belangrijk-
 ste klavierinstrument met getokkelde snaren  
 dat erg geliefd was bij componisten uit de  
 zeventiende en achttiende eeuw. 

- Berceusestraat
 De berceuse is een slaaplied in zes-achtste  
 maat met een wiegend ritme. “Berceau” is  
 het Franse woord voor wieg.

- Peter Huyssenslaan
 Peter Huyssens (1577-1637) bouwde als  
 architect-lekenbroeder van de Jezuïeten de  
 eerste Jezuïetenkerk in Maastricht 
 (1606-1614) aan de Bredestraat. De kerk  
 werd al in de achttiende eeuw verbouwd tot  
 schouwburg en draagt sindsdien de naam  
 Bonbonnière.                                          <<

Bron: De straatnamen van Maastricht, hun herkomst en betekenis.
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COLOFON Bestuur Huurdersvereniging Woonbelang

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

John van Geel en Frans van der Heijden.

is een uitgave van Huurdersvereniging Woonbelang. 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

Een gezellige eindejaartijd 
en een voortreffelijk begin 

van het nieuwe jaar wensen u 
de bestuursleden en 

medewerkers van Woonbelang.
John van Geel • Frans van der Heijden • Ria Makatita-Hendrix • Wim Schlösser • Igo Gorissen • Math Vestjens


