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Jaarvergadering 2017

Bij deze nieuwsbrief treft U het
voorjaarsnummer van de Huurwijzer aan. Hierin leest U alles
over de huurverhoging op 1 juli.
In 2017 is het huurbeleid op een
aantal punten anders dan vorig
jaar. Door de invoering van de
huursombenadering in de woningcorporatiesector
gelden
voor deze sector lagere huurverhogingspercentages
dan
voor de commerciële huursector. Bovendien zijn de criteria
voor de inkomensafhankelijke
huurverhoging veranderd, waardoor minder mensen deze
‘gluurverhoging’ hoeven te betalen.
Alles over de huurverhoging op
1 juli leest u in het voorjaarsnummer van Huurwijzer, dat u
wordt aangeboden door uw
huurdersorganisatie.
Nieuw is een kookrubriek, waarin lezers voor de redactie hun
favoriete gerecht koken.

INHOUD HUURWIJZER

 Huurcommissie bestaat 100
jaar

 Handige tips om uw huis goed
te ventileren

 Test Consumentengids over
potgrond

AGENDA

Geachte lezer,
Hierbij nodigt het bestuur van de HV-Geleen U uit tot het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering welke plaatsvindt op Donderdag 20 april 2017 om 19.00 uur in de Molenstraat 42 te Geleen.
(Trefcentrum KBO-St. Augustinus) Na afloop van de vergadering zal
de heer M. Schreurs, assetmanager van ZOwonen U een voorlichting geven over het onderwerp Duurzaamheid.
Agenda
1.
Opening
2.
Notulen jaarvergadering 26 mei 2016
3.
Jaarverslag secretaris 2016
4.
Bestuursbenoeming
5.
Financieel verslag penningmeester 2016
6.
Benoeming leden kascontrolecommissie
7.
Vaststellen contributie 2018
8.
Rondvraag en sluiting
De agenda en het jaarverslag kunt U bij ons opvragen. Deze worden U dan toegezonden per email of per post. Wij hopen op een
grote opkomst en heten U van harte welkom op onze jaarvergadering. Met vriendelijke groet, Bestuur HuurdersVereniging Geleen

maart/april/mei
20 april Jaarvergadering
Overleg duurzaamheid
Prestatieafspraken met
Gemeente en ZOwonen
Overleg ZOwonen over
Energiebusonderzoeken
en Duurzaamheid
Overleg Huurverhogingsbeleid ZOwonen
Overleg RvC ZOwonen /
ARH

Energiebusonderzoek & Duurzaamheid Geleen
De HV-Geleen heeft in samenwerking met de Woonbond een
2-tal energieonderzoeken laten
uitvoeren in de van Banninglaan
en in de Zeeheldenbuurt te Geleen. Deze rapportage is uitvoerig besproken met ZOwonen. Als HuurdersVerenigingGeleen hopen wij hiermee op
termijn een impuls te kunnen
geven aan het gesprek over
verduurzaming van de hele
woningvoorraad van ZOwonen.
Dit energiebusbezoek heeft
plaatsgevonden in het kader
van de pilot ‘Energiebesparing

in prestatieafspraken en onze
besprekingen met ZOwonen
over duurzaamheid. De Huurdersvereniging komt graag beslagen ten ijs als wij met ZOwonen en de gemeente om de
tafel gaan om dit thema te bespreken. Daartoe hebben wij
deze onderzoeken laten doen
door de Woonbond.
ZOwonen heeft zeer positief
gereageerd op deze onderzoeken en inmiddels zijn de
eerste besprekingen gevoerd
over de verduurzaming van
deze woningen.
De resultaten van de onderzoeken kunt U
lezen op onze
website www.HV
-Geleen.nl

E-mailberichten van de HVG
ontvangen?
Als u onze e-mailberichten nog niet
ontvangt, maar dat wel wil, mail dan
uw e-mailadres naar: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com
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Woonbond wil 10% huurverlaging
Huurders zagen inkomen dalen en huur fors stijgen
(persbericht 9 maart 2017)
Volgens de Woonbond moet een nieuw kabinet kiezen voor huurverlaging. Het besteedbaar inkomen van huurders is de afgelopen
jaren gedaald, en de huurprijzen zijn juist fors gestegen.
Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen
van huurders op jaarbasis €900,- gedaald. Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist €816,- duurder geworden
ten opzichte van 2012. ‘Huurders komen zo in de knel. Dit gaat niet
langer,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers.
Koper beter af dan huurder
Huren is in veel gevallen duurder geworden dan wonen in een
koopwoning. Gemiddeld betalen huurders €72.- per vierkante meter, en kopers €68,-. De groep huurders die net geen huurtoeslag
ontvangt is helemaal duurder uit. In een krappe woningmarkt betalen deze huurders €83,- per vierkante meter en kopers €60,- .‘De
huren moeten 10% omlaag om te zorgen voor betaalbare huurprijzen,’ stelt woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een nieuw kabinet
moet betaalbaarheid in de sociale huursector weer centraal stellen.
Door de huurexplosie de afgelopen jaren zijn veel huurders financieel in de problemen gekomen.’
Uit berekeningen van de huurdersorganisatie blijkt ook dat de ruimte voor huurverlaging én noodzakelijke investeringen in nieuwbouw
en energiebesparende woningverbeteringen er is.
Paping: ‘Het is een kwestie van politieke wil.’ Door de afschaffing
van de verhuurderheffing krijgt de corporatiesector de nodige financiële ruimte. Aangezien er in 2021 een begrotingsoverschot van 6,7
miljard is geraamd, is er ruimte om de heffing af te schaffen.
Gunstig effect huurtoeslag. De uitgaven voor de huurtoeslag zullen
met ruim 400 miljoen dalen wanneer de huurprijzen 10% worden
verlaagd. Paping: ‘Zo pompen we niet onnodig geld rond.’

Oproep!
De HuurdersVerenigingGeleen
timmert aan de weg. Er is
dringend behoefte aan vrijwilligers die wensen deel te nemen aan specifieke werkgroepen en/of expertise hebben in
websitebeheer. Heeft u interesse? Fijn! Neem dan contact
met ons op. Bel 046-4756422
of stuur een mail naar Huur

dersVerenigingGeleen@gmail.com
Samen met ZOwonen, de
Gemeente en andere corporaties kunt U invloed uitoefenen over het lokale woonbeleid. Hier maken wij ons o.a.
sterk voor. U ook?

VERSLAG ARH-CONFERENTIE 15 FEBRUARI 2017
ONTMOETINGSKERK GELEEN
Op 15 februari 2017 organiseerde de ARH (Advies
Raad Huurders, waarvan de
HV-Geleen lid is) een bijeenkomst in het kader van de
projecten Proeftuinen huurdersparticipatie en HO+. In
opdracht van de ARH heeft
adviesbureau Linssen en
van Asseldonk onderzoek
gedaan naar verwachtingen
van diverse partijen in de
volkshuisvesting van huurderswerk. Een boekje met
de interviews die afgenomen
zijn werd deze middag uitgereikt, en de uitkomsten besproken. Een volle zaal, met
veel vertegenwoordigers van
huurdersorganisaties binnen
ZOwonen, collega HBV´s,
vertegenwoordigers van
gemeente, corporatie, het
rijk, en de Nederlandse
Woonbond.
Via een PowerPointpresentatie vertelt Linssen en van

Asseldonk over het onderzoek, de interviews en geeft
een samenvattend verslag
van de inhoud van de opgestelde notitie,
Verwachtingen van het
Huurderswerk
Het is een levendige bijeenkomst over dit onderwerp,
verwachtingen van huurderswerk. Al tijdens de presentatie worden er vragen gesteld
en vindt er soms discussie
plaats.
Tot slot complimenteert
directeur-bestuurder Ton
Mans van ZOwonen de ARH
met haar activiteiten; deze
keer het onderzoek naar
verwachtingen van huurderswerk. De bijeenkomst die
vanmiddag georganiseerd is,
is weer een belangrijke stap
richting professioneel en
deskundig met elkaar omgaan

HuurdersVereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
Tel. 046-4756422
Email: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com
Website: www.hv-geleen.nl
Spreekuur: elke maandagochtend 10.00-12.00 uur
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