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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 1 
Dit voorjaarsnummer van 

Huurwijzer wordt u aangebo-

den door uw huurdersorgani-

satie. 

Het eerste nummer van 

Huurwijzer in 2018 gaat 

traditiegetrouw over de huur-

verhoging op 1 juli. In acht 

pagina’s vindt u informatie 

over hoe hoog de huurstij-

ging dit jaar maximaal mag 

zijn, hoe u bewaar kunt ma-

ken en over de puntentelling 

van uw woning. 

Verder in dit nummer: 

 uitgebreide reportage 

over het vernieuwde 

Philipsdorp in Eind-

hoven 

 informatie over hoe u 

uw tuin zomerklaar 

kunt maken test van 

boormachines van 

de Consumenten-

bond 

 in de rubriek 

‘ongewoon wonen’ 

de bolwoningen in 

Den Bosch  

E-mailberichten van de HVG 

ontvangen? 
 
Als u onze e-mailberichten 
nog niet ontvangt, maar dat 
wel wil, mail dan uw email-
adres naar: HuurdersVereni-
gingGeleen@gmail.com 

Maart 2018/nr. 6 

Ledeneditie 

Van de voorzitter 

Op uitnodiging van ZOwonen 

heeft de Huurdersvereniging 

een bijeenkomst bijgewoond op 

7 maart jl. waarin de huurders 

van de complexen die gelegen 

zijn in het gebied van Fase 1a, 

2b en 2a, werden bijgepraat 

over de definitieve planning 

van de sloop- en nieuwbouw. 

De individuele bewoners had-

den voldoende ruimte om vra-

gen te stellen. Voor fase 1a 

betekent dit dat er nog 17 be-

woners zijn die nog een keuze 

moeten maken en voor de 

geplande sloop moeten verhui-

zen. De sloop voor dit gebied is 

nu gepland voor 2020 en voor 

fase 2b en 2a wordt dit 2023. 

ZOwonen heeft medegedeeld 

dat de sloopplannen met 1 jaar 

WIST U… 

Dat u veel informatie op 

onze website www.hv-

geleen.nl kunt vinden: 

 

 Status Huurdersvereni-

ging Geleen 

 Rechten van Huurdersor-

ganisaties en Bewoners-

commissies 

 Klachtenprotocol 

 Info huurtoeslag (met 

diverse rekentools) 

 Diverse formulieren: 

Aanmeldingsformulier + 

machtiging automatische 

incasso, 

Verhuisformulier 

 Diverse handige links. 

 

En uiteraard ook de digitale 

versie van ons 

“Huurdersnieuws”. 

Wordt actief, als lid of als 

bestuurder van de HVG-

want U heeft als huurder 

inspraak en invloed op 

het huurbeleid van uw 

woningcorporatie. 

PROJECT GELEEN ZUID 

Als Huurdersvereniging Ge-
leen vertegenwoordigen wij 
een 4000-tal woningen van 
ZOwonen in ons werkgebied 
Geleen. Wij als bestuur zijn 
zeer tevreden met de huidige 
samenwerking met de corpora-
tie. Wij zijn naarstig op zoek 
naar nieuwe bestuursleden, 
die de capaciteit hebben om 
het bestuur te komen verster-
ken. Als u meent een bijdrage 
te kunnen leveren, meldt u aan 
en we nodigen u graag uit voor 
een oriënterend gesprek.  

 
 
Wij bieden: 
* een leuke veelzijdige vrijwil- 
   ligersfunctie. 
* een zekere mate van vrijheid     
  om de taken uit te voeren. 
* Scholingsmogelijkheden 
* Ervaring opdoen met project 
   matig werken. 
* Inspraak in de uitvoering van 
  de werkzaamheden. 
* Een uitstekende gelegen- 
   heid om u als vrijwilliger in 
   te zetten voor uw wijk en 
   gemeenschap. 
* een onkostenvergoeding 

 
 
Als bestuurslid denkt u mee 
hoe de belangen van huur-
ders en woningzoekenden 
constant onder de aandacht 
van verhuurder en de politiek 
kunnen worden gebracht. Ook 
kunt u helpen problemen van 
individuele huurders samen 
met het huidige bestuur op te 
lossen. 
Bent u woonachtig in Geleen 
en huurder, liefst in een wo-
ning van ZOwonen en heeft u 
interesse, laat het ons weten 
via email of via een korte brief  

 
 
aan HVG Geleen, ant-
woordnummer 524, 6160 
VB Geleen. Een postzegel 
is niet nodig. 

vertraagd is. Teven is aan de 

bewoners die nog woonachtig 

zijn in de complexen Landstei-

nerstraat, Leeuwenhoekstraat 

o.a. medegedeeld dat voordat 

de sloop plaatsvindt in 2023, wel 

nog balkonondersteuning zal 

plaatsvinden.     

Als Huurdersvereniging worden 

wij zeer nauw betrokken bij deze 

plannen en hebben wij advies- 

en instemmingsrecht in het be-

leid van ZOwonen.              

Als bestuur zijn wij zeer tevre-

den over hoe ZOwonen de com-

municatie met de bewoners en 

ons deelt. Mocht u desondanks 

toch klachten hebben, dan wil-

len wij dit graag van u horen.    

U kunt ons hiervoor bellen of 

emailen. 

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Maak je eigen allesreiniger! 

 

 

Adres: Rijksweg Zuid 1H, 6161 BE Geleen  

Per post: Antwoordnr. 524, 6160 VB Sittard-Geleen 

Tel. 046-4756422 

Email: HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com 

Website: www.hv-geleen.nl 

Spreekuur: elke maandagochtend 10.00-12.00 uur 

HuurdersVereniging Geleen 

 

 
vochtige doek. De koel-
kast krijg je schoon met 
een warm sopje met 
een eetlepel soda per 
liter water en een likje 
groene zeep.  
 
De lijst met toepassings-
mogelijkheden van zui-
veringszout of baksoda 
(niet te verwarren met 
bakpoeder!) is ellenlang. 
Het werkt goed tegen 
viezigheid zoals vetten, 
eiwitten en uitwerpse-
len. Het verwijdert nare 
luchtjes en het is eigen-
lijk de ideale vervanger 
voor de traditionele al-
lesreiniger. Je kunt het 
zelfs als tandpasta, deo-
dorant of shampoo ge-
bruiken. Maak je eigen 
allesreiniger: Vul een 
fles met een halve liter 
koud water, vier theele-
pels groene zeep en vijf 
of zes theelepels zuive-
ringszout. Sap van een 

halve citroen erbij. 
Schudden voor gebruik. 
 
Tot slot: Spoel je sopje 
altijd door de afvoer, 
gooi het niet op straat: 
er kunnen schadelijke 
stoffen in zitten die wel 
afbreken in de rioolzui-
vering, maar niet in het 
oppervlaktewater. 
 
Bekijk meer tips op 
www.duurzaamthuis.nl 

Voorjaarskriebels om het 
huis schoon te maken, 
maar platzak?  
 
Hier zijn een paar een-
voudige recepten om 
zelf schoonmaakmidde-
len te maken. Geen che-
mische rotzooi, spot-
goedkoop en een heel 
stuk beter voor het mili-
eu.  
 
Azijn ontkalkt alles (met 
een sopje van half wa-
ter, half azijn en het sap 
van een citroen worden 
tegels schoon en kalk-
vrij), zorgt voor blinken-
de ramen (koud water 
met een flinke scheut 

azijn erin, nawrijven met 
een prop krantenpapier) 
en doet groene aanslag 
buiten verdwijnen als 
sneeuw voor de zon 
(giet een paar flessen 
over de stenen vloer; 
laten inwerken en dan 
wegschrobben). Tip: 
natuurazijn maakt net zo 
goed schoon als 
schoonmaakazijn. Maak 
je eigen schuurmiddel: 
Meng drie eetlepels zout 
in een bakje met een 
flinke scheut azijn.  
 
Groene zeep is een pri-
ma basis voor allerlei 
schoonmaakklussen. 
Om een vuile oven 
schoon te krijgen, zet je 
hem kort aan totdat hij 
warm is. Smeer de wan-
den in met groene zeep 
en zet er een bakje ko-
kend water met citroen 
in. Oven dicht, nacht 
laten intrekken en daar-
na afnemen met een 

Er komt een einde aan de 

verwarring over de ver-

schillende meetmethoden 

voor de energieprestatie 

van woningen. Vanaf 29 

maart 2018 wordt de 

Energie-index gekoppeld 

aan de energielabels. 

Woningcorporaties zijn 

verplicht bij de verhuur 

een energielabel te over-

handigen. De letters A t/m 

G worden gekoppeld aan 

een Energie indexcijfer 

(EI). Dit cijfer vormt o.a. 

de basis waarmee de 

huur conform het woon-

waarderingstelsel kan 

worden bepaald. ZOwo-

nen kan u uitleggen wat 

de energieprestatie van 

uw woning betekent voor 

de huur- en woonlasten 

van uw woning. Label B 

bijvoorbeeld is gelijk aan 

de energie-index 1.2-1.4. 

Bij de prestatie-afspraken 

die wij als huurdersver-

eniging voeren met Ge-

meente en verschillende 

corporaties, komt dit re-

gelmatig aan de orde.  

Heeft u interesse om uw 

kennis m.b.t. energie- & 

duurzaamheidsmaatrege-

len met ons te delen, 

neemt u dan deel in een 

van onze werkgroepen 

die samenwerken met 

Gemeente en woning-

corporaties in Geleen. 

Einde aan verwarring rond Energielabels 


