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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

Huurwijzer is vernieuwd en 

dikker 

 
Met ingang van dit zomernum-

mer is Huurwijzer vernieuwd. 

In de eerste plaats heeft het 

kwartaalmagazine van de 

Woonbond een mooie omslag 

gekregen en is dus 4 pagina’s 

dikker geworden (36 in plaats 

van 32 pagina’s). In de nieu-

we formule is plaats voor nog 

meer laagdrempelige consu-

menteninformatie en luchtige 

rubrieken. Zo breiden we de 

test uit de Consumentengids 

uit naar 2 pagina’s en introdu-

ceren we de rubriek Huisraad, 

met tips voor in en om het 

huis. In het vorige nummer 

heeft u al kennis kunnen ma-

ken met de nieuwe kookru-

briek, waarin lezers hun favo-

riete gerechten bereiden. Dit 

keer heeft Jurino Ignacio uit 

Zwijndrecht heerlijke gevulde 

Antilliaanse pasteitjes ge-

maakt. En we introduceerden 

een dubbele pagina met een 

‘infographic’ over voorzienin-

gen in huis. In Huurwijzer 1 

was dat ventileren & luchten 

en in dit nummer besteden we 

aandacht aan veiligheid in 

huis. Ook nieuw zijn de rubrie-

ken ‘Beste buurtjes’ (over 

mooie oude buurten) en 

‘Ongewoon wonen’ (over 

mensen die in een bijzonder 

huis wonen). Twee grote arti-

kelen zijn gewijd aan actuele 

onderwerpen, waar u als 

huurder vaak mee te maken 

heeft.  

INHOUD HUURWIJZER 2 

 Afrekening servicekos-

ten  

 Tour  langs bewoners-

zorg-initiatieven 

 Veiligheid in huis 

 Ongewoon wonen 

 Beste buurtjes 

 Kooktips 

E-mailberichten van de 

HVG ontvangen? 
 

Als u onze e-mailberichten nog niet 
ontvangt, maar dat wel wil, mail dan 
uw e-mailadres naar: HuurdersVer-
enigingGeleen@gmail.com 

AGENDA 
Juni 

Prestatie afspraken ZOwo-

nen en Gemeente Sittard-

Geleen 

Bespreking Huurverhoging 

2018 

Juli 

Overleg ZOwonen  

Werkgroep Zorg en Wonen 

ZOwonen  West. Mijn-

streek 

Augustus 

Vakantie 

Juni 2017/nr. 3 

Ledeneditie 

Huurverhoging per 1 juli 2017 

In dit nummer zijn dat de servi-

cekosten. Rond deze tijd rolt 

de afrekening van de service-

kosten in de bus. Dat zorgt 

vaak voor de nodige hoofdbre-

kens. Heb ik niet te veel be-

taald? Wordt de service wel 

geleverd waarvoor ik betaal?  

In deze Huurwijzer leest u er 

alles over.  

Eind April heeft U als huurder 

van ZOwonen een brief ont-

vangen met daarin de nieuwe 

huurprijs die u per 1 juli 2017 

gaat betalen. ZOwonen bere-

kent deze jaarlijkse huurverho-

ging zo:  

1) De huurprijzen van de soci-

ale huurwoningen (woningen 

met een huurprijs tot € 710,68 

per maand) verhoogt ZOwo-

nen per 1 juli tussen de 0% en 

1,0%. 

( De precieze verhoging hangt 

af van de hoogte van de 

streefhuur van de woning. De 

streefhuur is de huurprijs die 

ZOwonen vindt passen bij de 

kwaliteit van de woning).  

2) Huishoudens met een 

jaarinkomen boven de € 

40.349,- die in een sociale 

huurwoning wonen, krijgen 

per 1 juli een inkomensaf-

hankelijke huurverhoging 

van 4,3%. Uitgezonderd zijn 

huishoudens met een AOW-

er en huishoudens van vier 

of meer personen.      

3) De huurprijzen van de 

geliberaliseerde huurwonin-

gen (woningen met een 

huurprijs hoger dan € 710,68 

per maand), parkeerplaatsen 

en garages en woonwagens 

en standplaatsen worden 

verhoogd per 1 juli met maxi-

maal 1,3%.  

Controleer de huurverho-

ging! Via de Woonbond kunt 

U een check doen. Met de 

huurverhogingscheck kun-

nen huurders zien of ze suc-

cesvol bezwaar kunnen ma-

ken. Als dat zo is, levert de 

website een bezwaarschrift 

op maat. 

Wist U dat inmiddels 1.6  

miljoen hurende  huishou-

dens zijn aangesloten bij de 

Woonbond?  Als lid van de  

Huurdersvereniging Geleen 

profiteert U ook van de exper-

tise van de Woonbond. Sa-

men staan wij sterker! 

          Bron Woonbond 

In samenspraak met ZOwo-

nen en andere huurdersorga-

nisaties heeft de HVG Geleen 

een aantal objecten kunnen 

prioritiseren. ZOwonen geeft 

in 2017 totaal € 3 mio uit aan 

woningverbetering voor haar 

woningbestand. Voor o.a. 

Geleen zijn dit de woningen in 

de: 

 Van Banninglaan , 

Oud Geleen 

 Zeeheldenbuurt, lin-

denheuvel 

 Rozenlaan 

Hierbij is gevraagd om priori-

teit te geven aan die wonin-

gen met veel vochtproblema-

tiek, asbestverwijdering en 

verbetering luchtverversing 

Duurzaamheidsprojecten in Geleen 
binnenklimaat. Dit extra on-

derhoud wordt gedaan aan 

de woningen die buiten het al 

geplande renovatie en sloop-

plan behoren. De maatrege-

len zijn o.a. na-isoleren van 

spouwmuren, vervanging 

enkel glas door HR++ en 

aanbrengen mechanische 

ventilatie. Ons is toegezegd 

dat deze werkzaamheden 

vóór 31 december 2017 uit-

gevoerd worden. 
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Woningaanpassing 
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singen nodig. Dit kan vaak wel, 

met hulpmiddelen of extra zorg. 

Soms kan aanpassen niet en 

moet U verhuizen. Met enkele 

aanpassingen aan de woning 

kunt U daar misschien blijven 

wonen. Als U in een rolstoel zit 

of slecht ter been bent bijvoor-

beeld. We kunnen drempels 

verwijderen, de keuken of bad-

kamer aanpassen en de deuren 

makkelijker laten openen. U 

kunt ook denken aan een trap-

lift of een verhoogd toilet. Hoe 

aanvragen? U kunt 

een woning aanpassing aan-

vragen bij het WMO-loket van 

de gemeente. WMO is de wet 

maatschappelijke ondersteu-

ning, die regelt dat de ge-

meente deze aanpassing voor 

een deel of helemaal betaalt. 

U vindt meer informatie op de 

website van uw gemeente. 

Als de gemeente de aanvraag 

goedkeurt, sturen ze U een 

bevestiging hiervan.  

ZOwonen krijgt dan de op-

dracht om de woning aan te 

passen. Het onderhoudsbe-

drijf dat de werkzaamheden 

gaat uitvoeren neemt dan 

contact met U op. Meer info 

op: www.zowonen.com/

informatie-over/woning-

zoeken/wonen-met-zorg/ 

U wilt graag zelfstandig 

blijven wonen, maar door  

een beperking zijn aanpas-

ZOwonen en haar huurders 

en de Gemeente.  

Ook is er de mogelijkheid tot 

het volgen van cursussen 

om kennis op het gebied van 

de volkshuisvesting te ver-

krijgen/actueel te houden. 

Heeft U belangstelling voor 

een bestuurslidmaatschap of  

wilt U alleen zitting nemen in 

een werkgroep, stuur dan 

een brief met uw motivatie 

en persoonlijke gegevens 

naar ons emailadres, t.a.v. 

secretariaat of via ons ant-

woordnummer. Ook huur-

ders die nog geen lid zijn 

van de Huurdersvereniging 

zijn van harte welkom! 

 

Wij doen een oproep aan U 

als huurders van ZOwonen, 

en allen die belangstelling 

hebben en hun deskundig-

heid willen inzetten om het 

overleg met ZOwonen op 

een goede wijze voort te 

zetten, toe te treden tot het 

bestuur of een van de werk-

groepen van de Huurders-

vereniging te ondersteunen. 

Wordt Actief! 
Als bestuurslid of als adviseur 

van de Huurdersvereniging 

Geleen komt U op voor de 

belangen van de huurders van 

ZOwonen. De ontwikkelingen 

in de samenleving en de Wo-

ningwet 2015 maken dat we 

extra alert willen zijn op speci-

fieke thema’s zoals Duurzaam-

heid en energie (verhoging 

wooncomfort), Leefbaarheid 

(veilige en prettige woonomge-

ving) en Zorg en Wonen 

(Wooneenheden voor ouderen 

maar ook die geschikt zijn voor 

verzorging).  

Hierbij zoeken wij naar meer 

samenwerking met U als huur-

der, bewonercommissieleden, 

wijkraden en buurtverenigin-

gen om samen met U bepaal-

de doelen die de Woningwet 

stelt, te bereiken. 

 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende 

bestuursfunctie binnen de 

huursector, waarbij U invloed 

heeft op beleidszaken en 

waarbij U contacten heeft met 

Wordt actief, 

want U als huurder 

hebt nu inspraak en 

kunt uw invloed uitoe-

fenen op het huurbe-

leid van uw Woning-

corporatie en Woon-

visie van de Gemeente 

Sittard-Geleen! 

Een beknopte profielschets is 

bij ons op te vragen.  

De HVG komt op voor de 

belangen van huurders, be-

taalbare huren, goede wonin-

gen in leefbare wijken en 

samen met U kunnen wij een 

positieve bijdrage leveren 

aan onze woonomgeving. 


