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Een woord van de voonzitter
l'l ur u rdersraad lÍïfomen Li m bu rg
Een prachtig eigen blad voor alle huurders van rWonen Limburg! Een initiatief
dat mensen uit onze eigen organisatie hebben bedacht en ook vakkundig
weten te realiseren. De wil efl trrzetvan alle betrokken mensen is hiermee

stevig aangetoond en daarmee wordt weer eens bewezen: Samen werken
maakt sterk!

§V'aarom dit blad? Bewoners van onze buurten en wijken hebben soms ideeën

of meningen waaÍ ze geen raad mee weten. W'ellicht heeft u dat ook wel eens.

Vrijwilligers binnen onze organisatie hebben de mogelijkheid om al deze

vragen te bundelen en op gestructureerde wrjze aan de huisbaas voor te leggen.

Zo hebben huurders als groep veel meer invloed op besluiten die hun huisbaas

neemt.

Daar kennen wij ook de wettelijke middelen voor. Bijvoorbeeld als het gaat

om huuraanpassingen, de leefbaarheid in de wijk of het dagelijla onderhoud
yan een complex. ITij kunnen overigens ook putten uit alle kennis van de

W'oonbond, de nationale vertegenwoordiging van huurders.

De huurders van'§V'onen Limburg kennen vier regionale afdelingen van
vrijwilligers die samen werken bij grotere vraagstukken. Met de afdelingen en

het bestuur van W'onen Limburg en ook met de Commissarissen worden deze

vraagstukken besproken. En... we hebben gemerk wel degelijk invloed te
hebben op het beleid. Alles ten gunste van huurders in heel Limburg.

Het initiatief van een afdeling of de inbreng van een peffoon kan enorm
inspirerend zijn voor alle anderen in onze provincie. Ons doel is deze kennis

of rnzet steeds meer te delen met anderen. Daarom dit blad! Door samen

te werken en ideeën kenbaar te maken komen initiatieven daadwerkelijk tot
stand. De uitgave van dit blad is hier een uitstekend voorbeeld van.

Samen werken is daarmee ook leukl
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De Huurdersvereniging Noord-LimbuÍg ondersteunt
individuele- en collectieve huurders en informeert en
adviseert op diverse onderwerpen. Aandachtspunten
zijn bijvoorbeeld de rechtspositie van huurders, gedegen

onderhoud aan woningen, het behoud van voldoende
betaalbare huurwoningen, een leefbare en veilige
woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie,
sloop en nieuwbouw.

Het is uiteraard niet mogelijk voor de verhuurder om
alle huurders bij elkaar te roepen en daar overleg mee
te voeren als er iets dient te worden gewijzigd. Hieruoor
zljn de huurdersorganisaties in het leven geroepen om
zoveel mogelijk huurders te kunnen raadplegen om
op deze manier uw mening te kunnen laten horen. De
inbreng van de huurder is daarom van groot belang voor
de Huurdersvereniging Noord-Limburg, huurders hebben
namelijk recht van spreken!

Overlegwet
Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties
rechten en bevoegdheden bij verschillende onderwerpen
binnen de volkshuisvesting, namelijk:
- Recht op informatie.
- Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies.
- Instemmingsrecht.

Welk recht in welke situatie van toepassing is, is afhankelijk
van het onderwerp. Alleen bij het Servicekostenbeleid heeft
een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Ook hebben
huurdersorganisaties recht op (financiële) ondersteuning
om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten en ber-oegdhe den zijr-r er volgens de

Overlegs,et ook ee n aantal plchten. namelijk:
- Een huurdersorganisatie mcret een rechrspersoon zijn

(vereniging of stichting).
Het bestuur van de huurdersorganisat:e moet u'orden
gekozen ofaangewezen door de achterbal.
De organisatie moet representatief zijn. Dit bet.k:rt
dat zij moet kunnen aantonen namens de huurd.r,. ::
spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar

standpuntbepaling, zij schrijft minstens eenmaal per jaar

een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle

huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans

om zich blj haar aan te sluiten.

Woningwet 2015
Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op
grond van de Woningwet2015 een aantal extra

bevoegdheden:

- De huurdersorganisaties mo.e;en hun ziensrvijze geven bij
verkoop van huunvoningen.

- De huurdersorganisaties kunnen een bindende
voordracht doen voor minstens een derde van de Raad

van Toeziclrt van e er'r corporatie .

- De huurdersor.qanisaties hebben instemmingsrecht bij
fusies tussen corporaties.

- De huurdersorganisaties zijn sinds 1 ;u1i 2015

volwaardig (overleg)partner bij het maken r-an lokale
prestatieafspraken op het gebied van wonen. Gemeenten,
woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die
afspraken gezamenlijk maken.

Bestuur HVNL
Het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg
bestaat momenteel uit vier personen en is verdeeld rn

een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en is a1s

volgt verdeeld. Vanwege de rechtsvorm a1s vereniging zijn
onze leden het hoogste orgaan binnen de organisatre die
compleet draait op vrijwilligers.

Bestuursleden HVNL
Voorzitter
S ecretaris

Penningmeester

Bestuurslid

De heer-J. Pieters

Mevrourv M. Goorts
De heer M. Rutgers

Mevrourv R. Janssen



Stichtl ng $"1 u undex'sbelangen
Midden Limrburg

Zegt ZAY u iets?
ZAY staat voor "Zelf Aangebrachte Voorziening". Dit
zrjn mrn of meer luxe veranderingen die t zelf aanbrengt
in uw wonin g, zoals een nieuwe keuken, een ligbad
of een vergÍote kamer door het uitbreken van een

muuÍ. Wonen Limburg geeft u graag de ruimte om uw
huurhuis in te richten naar eigen smaak en voorkeur. En
uiteraard zljn er duidelijke spelregels.

Klussen in uw huurhuis
In de wet is geregeld dat huurders veranderingen mogen
aanbrengen in hun woning. Voor hun woonplezier
of door een gewijzigde gezinssamenstel[ng; hoe dan

ook, het is voor u a1s huurder beiangrijk dat u prettig
kunt wonen. Daarom kan er vee1. in goed overleg. Het
aanbrengen van veranderingen in uw woning brengt
natuurlijk wel de nodige \rragen met zich mee. W'anneer en

hoe moet u toestemming vragen?'Wat gebeurt er met de

veranderingen bij het beëindigen r.an de huur? Voor wie
zíjn de kosten? W'anneer luijgt u een vergoeding? Op deze

en andere \'Íagen kunt u contact opnemen met \Wonen

Limburg, of de brochure over het ZAV-beleid aanvragen.

Maar u kunt natuurlijk ook informeel even binnenlopen
bij SHML. Wij helpen en adviseren u graagl

Woonwagen bewoners
Sinds een aantal jaren heeft Wonen Limburg in de

gemeente'Weert woonwagens/chalets en standplaatsen

in eigendom die Wonen Limburg verhuurt aan

woonwagenbewoners. In totaal telt'§(i'eert 1 04

standplaatsen en of chalets.

§Toonwagenbewoners hebben een bijzondere positie,

zoals onlangs nog eens bevestigd door het College voor
de Rechten van de Mens. Ook is de woonwagencultuur
sinds 15 augustus 2014 erkend als immaterieel cultureel

erfgoed, de groepen hebben gemeen dat zlj op het vlak
van huisvesttngzíchzelf van generatie op generatie

beschouwen als een aparte gÍoep. Dat uit zich onder meer

in de wijze \Maarop ze wonen.

De gemeente W'eert en \7onen Limburg hebben ieder

hun eigen rol, indachtig het bovenstaande. De gemeente

stelt het beleid vast voor woonwagens en standplaatsen

als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid en
'§?'onen Limburg voorziet in de huisvesting van

woonwagenbewoners zover deze tot de doelgroep behoren.

'§?'onen Limburg heeft sinds mei van dit jaar al een

herijking van zijn woon\Magenbeleid op papier staan.

Ook tijdens het maken van de prestatieafspraken20Ig
tussen W'onen Limburg, gemeenten en huurdersbelangen
(SHML), is het woonwagenbeleid aan de orde gekomen.

De gemeente komt zo snel mogelijk met een beleid voor
woonwagens en standplaatsen. De nieuwe handreiking
van het gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid

van het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarbij een

prima startpunt voor een gesprek, en om de bijzondere
positie van deze groep huurders vorm te geyen. Ook de

SHML blijft hier nauw bij betrold<en.

Bestuur SHMI
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'Wij ondersteunen onze leden met advies en hulp op
maat. Hiervoor maken wij gebruik yan onze netwerken
en ons recht op informatie.
§7ij komen op yoor de belangen van onze leden en
veïtegen\Moordigen hun stem middels overleg met
diverse partijen, zoals de Stichting Huurdersraad
Wonen Limburg, een overkoepelend oÍgaanvan alle
Huurdersorganisaties van §7onen Limburg. Daarnaast
zljn een aantal bestuursleden vertegenwoordigd in de
'§7'oonlastenW'akers. 

Deze mensen overleggen samen
met de Gemeenten en Corporaties uit Midden-Limburg
over alle onderwerpen aangaande o.a. huurwoningen,
veiligheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en
leefbaarheid.

Huurdersbelangenverenrging Maas en Roer,
kortweg HBVMR is als vereniging aangesloten bij
de SHMR. De leden van deze vereniging zljn onze
Bewonerscommissies. Deze BC's werken lokaal in
een dorp of wijk en binnen de stad Roermond op het
niveau van appartementencomplex. De BC's houden
de vinger aan de pols op het gebied van leefbaarheid,
veiligheid en duurzaamheid. Om de BC's zo goed
mogelijk te voorzien van informatie worden er jaarlijks
voorlichtingsavonden georganisee rd. Deze avonden zijn
uiteraard ook toegankelijk voor individuele huurders.
Deze huurders kunnen daartoe kontakt opnemen met de
BC in hun eigen dorp of complex.

Voor de juiste adresgegevens verwijzen wij naar onze
website www.shmr.nl. Een andere mogelijkheid om
op de hoogte te blijven is het doorgeven van het
e-mailadres aan het secretariaat, shmr@home.nl.
De betreffènde huurder wordt dan in de mailinglijst
opgenomen als er informatie verstuurd wordt. Naast
de informatiebijeenkomsten nodigt de HBVMR ook
jaarlijks alle huurders uit het werkgebied uit voor de
jaarvergadering, meestal in de maand mei of juni. Ook
BC's kunnen, in overleg met de HBVMR, zelfstandig
activiteiten organiseren. Zo hebben inmiddels al een
aantal huurders met goed gevolg een gratis tablet-
training gevolgd. Er is zelfs een BC die in hun eigen
complex de glasbewassing in eigen beheer heeft. Meer
informatie over al deze activiteiten is te vinden op onze
website www.shmr.nl. Tevens kunt u zich daar via een
digitaal formulier aanmelden als lid yan oflze vereniging.
Mocht u niet de beschild<ing hebben over een computer
kunt u natuurlijk altijd bij een van de bestuursleden
of het secretariaat terecht. Om al onze huurdeÍs nog
meer van dienst te kunnen zijn stellen wij het zeer op
prijs als u uw e-mail adres aan ons ter beschikking zou
willen stellen, uiteraard met in achtneming van de AVG,
de nieuwe privacy wetgeving. Ook hiervoor kunt u
eenvoudig gebruik maken van het kontaktformulier op
onze website.
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§tiehtlng Huundersbelangen
Zuid LimburE

De SHZL veÍtegenwoordigt alle huurders van W'onen

Limburg in de diverse gemeenten in geheel Zuid Limburg.
In een veertigtal complexen is een bewonersvertegen-

woordiging actief. Door geregeld overleg met de

betreffende vertegenwoordigers kan de SHZL een

aanvullende en ondersteunende rol spelen bij alle
sooÍten van aangelegenheden, de huurder en of complex
betreffende: Klachtenafhandeling, Nakomen van
afspraken, Gezamenlijke (stook)kosten, Servicekosten,
W'oningverb etering, Huurprij s/verho ging, Groot en
kleinschalig onderhoud, §?'oonomgeving, Leefbaarheid,
Verhuizing, Sloop-renovatie en herstructurering,
Nieuwbouw.

Individueel of collectief
Bij individuele of colle ctieve problemen, is onze aanpak
anticiperend, vooÍtvarend en doelgericht. Door jarenlange

ervaringen weten de bestuursleden van de SHZL de weg
te vinden die moet lr.,orden bewandeld voor specifieke
problemen. §7e geven advies en komen met oplossingen.

Beoordelen van adviesaanwagen
Het geven van advies, instemming of informatie aan
'§V'onen Limburg, (gevraagd of ongevraagd) bij:
- Lande lijke huurverhoging;
- Prestatieafspraken op lokaal en regionaal niveau

(volkshuisvesting);
- Communicatie tussen huurders en §7onen Limburg;
- Algemene leefbaarheid en veiligheid complexen enlof

wijken;
- Participatie (huurder en verhuurden doen het samen);

Kantoor SÍ{ZL

Daarnaast onderhoudt de SHZL contacten met de zuster
huurdersorganisaties bij \fL, uit het midden en noorden
van Limburg. Zlj vormen samen de Huurdersraad wonen
Limburg. 'Waar nodig worden deskundigen ingezet bij
het zoeken naar oplossingen bij een geschil. De SHZL
en daardoor indirect iedere huurder, is aangesloten bij de
'§V'oonbond.

Is in uw complex een Bewonerscommissie/
contactpersoon aanwezig?
Dan kunt u bij deze vertegenwoordiger(s) informeren wat
zij voor u kunnen betekenen. Zi1 vertegenwoordigen de

bewoners van uw complex of woonomgeving.
Is er geen Bewonerscommissie/Contactpersoon,

kunt u zich direct tot ons wenden, of bij de wijk/
complexbeheerder en mogelijk kunnen we samen zoeken
naar een passende oplossing.

Proiect: Samen dementiewiendeliik
Wij worden allen steeds meer geconfronteerd met de

symptomen van dementie in onze naaste omgeven.
Hoe kunnen we dit (vroegtijdig) signaleren en op welke

wijze kunnen we hiermee omgaan en een helpende hand
bieden ?

\W.e willen dit graag over onze complexen in Zuid-Limburg
uitrollen, omdat hiervoor een behoefte aanwezig is.

Dit is geuit op onze BC Regiovergadering in mei. §7ilt u
hier meer oveÍ weten, of hierbij betrokken worden, kunt
contact opnemen met de bewonersvertegenwoordiging of
meldt u aan bij nicole.houwen@shzl.nl of 06 413 53 490



Algemene huurders info

Klaar voor morgen
Dat de dag van morgen er anders uitziet dan vandaag,

staat vast. Het klimaat verandert snel en duidelijk. Het
weer wordt extremer en steeds veranderlijker.
Dagelijks leest u in de l«ant of hoort u op tv iets over
klimaatverandering, van het gas af biodiversiteit en

duurzaamheid. §7ii burgers ontkomen er niet aan en ook
de woningcorporatie niet, zij zljn al volop doende met het
ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid.

Duurzaamheid doen we samen
Duurzaamheid is dan ook geen nieuw begrip voor
W'onen Limburg en speelt al jaren een cruciale rol bij alle

activiteiten, het heeft een prominente rol in hun koers.

W'onen Limburg werk bewust aan woonlastenbeheersing
en minder CO2-uitstoot. Maar gaan ook voor een

duurzame en innovatieve manier van renoyeÍen van de

woningen. Duurzaamheid doet Wonen Limburg samen

met u als huurder en de huurdersorganisaties.
Daarbij ztjnzlj soms kartrekkeÍ,maaÍ soms alleen

aanjager, sparingpartner of facilitair ondersteunend bij de

verschillende initiatieven in wijken of buurten.

§íoonlastenbeheersing
De energieprijzen blijven maaÍ stijgen. En door ons

energieverbruik verhogen we ook nog eens de COL
uitstoot. Logisch dus dat woningbouwcorporarie
investeren in het energievraagstuk. Zo zorgen zij ewoor
dat uw woonlasten niet steeds hoger worden én dat
we het milieu ontlasten. Maar het is natuurlijk een

bewustwordingsproces voor zowel u als huurder en

uiteraard voor de medewerkers van W'onen Limburg.

Een duurzamere, comfortabelere woning zonder dat het
de huurder wat kost: kan dat?

Voor veel huurders wil Wonen Limburg dit voor
komende jaren realiseren. In het kader van het project de

Stroomversnelling maken zlj een aantal van hun huizen
vrijwel volledig energieneutraal. Die ingreep betalen de

huurders van het geld dat zevóór de aanpassingen aan

hun energieleverancier betaalden. Onder de streep kost
het de huurder niets.

Huurdersraad en huurdersorganisaties
Wonen Limburg heeft doelstellingen geformuleerd voor
energiebesparing en CO2-reductie.
Daarom kan'§V'onen Limburg met haar 26.000 woningen
in de gehele provincie een enorme positieve impact
hebben. Samenwerken met ketenpartners, overheden etc.

is daarbij van cruciaal belang.

'§V'onen Limburg stemt de duurzaamheidsagenda af met de

Huurdersraad en ook de Huurdersraad vindt het belangrijk
dat er in duurzaamheid wordt geïnvesteerd.

Maar de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

volgen elkaar snel op, daarom wordt zorgvuldig per

situatie bepaald wat de meest optimale oplossing is. De
hulp van huurdersbelangenverenigingen daarbij is op dit
dossier onmisbaar.
Bron. Duurzaamheidsaisie 'Klaar ooor morgenl aebsite Wonen Limburg.

(ingehorte oersie)



De WoonlastenWakers
De'W'oonlasten\rVakers is een

samenwerkingsverband van alle

huurdersorganisaties in Midden-Limburg.
Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de

belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen
in de regio.

De huurdersorganisaties in Midden Limburg
werken in eerste instantie samen om samen

prestatieafspraken te maken. Dit zijn de afspraken

tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties

over het volkshuisvestelijke beleid in de gemeente.

Het vertrekpunt van de prestatieafspraken is de

gemeentelijke woonvisie. Hierin staat hoe de gemeente

invulling geeft aan de volkshuisvestelijke opgave de

komende jaren.Deze woonvisie leidt in alle gevallen

naaÍ concrete activiteiten, bijvoorbeeld het bouwen en

verhuren van woningen aan mensen die niet zelfstandig
op de vrije markt een woning kunnen yerwerven.

De woningcorporaties geven hier vervolgens verdere
invulling aan.

Omdat de huurders direct belanghebbenden zijn zlj
door de wetgever in de positie gebracht om mee te
praten over deze prestatieafspraken. De belangrijkste

onderwerpen waarover huurdersorganisaties praten
zljn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de

huurwoningen, Leefbaarheid in de wijken en buurten,
§7onen metZorg en duurzaamheid. Allemaal
onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Het lijkt
een ver van mijn bed show, maar uiteindelijk treft de

uiwoering van het volkshuisvestelijke beleid alle burgers
in de gemeente en de huurders in het bijzonder.

In 2018 is een grote huurdersraadpleging gehouden

door de V'oonlastenW'akers. Daaruit is gebleken

dat huurders zich het meeste zorgen maken over
de betaalbaarheid van het wonen gevolgd door het
ondemerp 1eeÍbaarheid. Bij het onderwerp leefbaarheid
gaan wrj ons inzetten om de corporaties en gemeenten

aante spoÍen beter toe te zien op het onderhoud van

het openbaar gÍoen en op het onderhoud van de tuinen
van de huurders. Slecht tuinonderhoud is niet alleen

vervelend voor de uitstraling van de buurt maar is ook
vaak een signaal dat er iets niet goed gaan achter de

voordeur.

Als het gaat om de betaalbaarheid proberen wij nu
afspraken te maken zodat de huurders die graag willen
verhuizen naaÍ een nieuw appartement, vaak de laatste

stap in de wooncarrière, dit kunnen doen met behoud
van de huurprijs van de woning die z1j achterlaten.

Samen met de andere huurdersorganisaties in
Midden Limburg zullen wij ons blijven inzetten
voor uw belangen. Dit doen wij rechtstreeks bij onze

eigen corporatie en op regio niveau samen met de
'§V'o 

onl as ten'§V'akers.

Maak kennis
met de Huurdersraad
§?.onen Limburg werkt al jaren met
huurdersorganisaties. Met de vier huurdersorganisaties

maakt u in deze eerste uitgave van 'Huurdersbelang'

kennis.

De vier huurdersorganisaties hebben hun krachten
gebundeld in de Stichting Huurdersraad'§?'onen

Limburg. De Huurdersraad heeft als het ware een

regisseursrol en zet daarmee in op professionalisering en

het leveren van kwaliteit als huurdersorganisatie.

Met de professionele ondersteuning van een

onafhankelijke voorzitter en ambtelijk secretaris kan

de Huurdersraad zich focussen op de inhoud. En
daarmee is de Huurdersraad een goed georganiseerde

en gelijkwaardige gesprekspartner voor het bestuur van
'W'onen Limburg. Dat levert een win-winsituatie op vooÍ
zowel huurders als W'onen Limburg. 'Want 

we gaan

samen voor hetzelfde doel: pleziertg huren in een fijne
buurt.
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Bent u degene waarnaar wij op zoek zijn?
'§?'onen Limburg kent u natuurlijk. Zij bouwen, verhuren en beheren
sociale huurwoningen, speciaal aan mensen met een laag inkomen of aan
mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen
vinden.
Dat kunnen de woningcorporaties niet alleen en daarom werken zij
samen met meerdeÍe partners, waaronder de huurdersorganisaties. In het
werkgebied van '§V'onen Limburg zljn 4 hrdersorganisatíes actief. Zlj
vertegenwoordigen primair de huurders.

De huurdersorganisaties bestaan louter uit vrijwilligers en zljn de

lokale overlegpartner van de gemeente en Wonen Limburg. De
huurdersorganisatie bepaalt zo samen met hun het volkshuisvestingsbeleid.
Met andere woorden: het op een verantwoorde wijze huisvesten van de
bevolking.

U kunt zich ook inzetten!
De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van huurders aan de balie
tot en met bestuurlijk en secretarieel werk, prestatieafspraken maken,
bewonerscommissies voorzitten, en zo voort. Het is afhankelijk van uw
interesse en uw tijdsinvestering.

U komt te werken in een prettige werkomgeving met bestuursleden die al
meerdere jaren actief zljn en uw met raad en daad bijstaan.
Vrijwilligers bij de huurdersorganisaties komen in aanmerking voor de
vrijwilligersregeling.

Belangstelling!
Hebt u belangstelling en u wilt zich inzetten voor uw medebervoners,
Kijk dan eens op www.shmlweert.nl, www.shmr.nl, www.hv-nl.ni
of www.shzl.nl voor de huurdersorganisatie bij u in de buurt. De
contactgegevens treft u aan in de colofon. U bent van harte welkom
voor een kennismakingsgesprek.

Gezamenlijke huurdersorganisaties

SHML Weert


