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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 

2019/10 
Dit winternummer van Huurwij-

zer wordt u aangeboden door 

uw huurdersorganisatie. Wat 

staat er in dit nummer?  

 

 Uitgebreid artikel over be-

sparen op je vaste lasten 

 Beste buurtjes: mijnwerkers-

buurt in Hoensbroek 

 Uitslag ledenpanelenquête 

naar onderhoud 

 Huisraad: tips voor in en om 

het huis 

 Nieuwe drempels voor wo-

ningzoekenden 

 

Maart  2019/nr. 10 

Ledeneditie 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het woningwaarderingsstelsel 
(WWS) is een landelijk sys-
teem waarmee de kwaliteit van 
een huurwoning aan de hand 
van punten wordt bepaald zo-
dat men een redelijke huurprijs 
voor een huurwoning kan vast-
stellen. Het woningwaarde-
ringsstelsel wordt ook wel een 
puntensysteem genoemd en 
dat is niet verwonderlijk want 
het stelsel is grotendeels geba-
seerd op het toekennen van 
punten aan huurwoningen.  
 
Het gaat hierbij over zelfstandi-
ge woonruimten die een eigen 
toegang hebben, een eigen 
keuken en een toilet en badka-
mer. Hoe meer voorzieningen 
hoe groter het woongenot voor 
de huurder. Een hoog punten-
aantal betekent dat de verhuur-
der meer huur voor de woning 
mag vragen. Het woningwaar-
deringsstelsel kan door de 
Huurcommissie worden ge-
bruikt als er een geschil met 
betrekking tot de huurprijs ont-
staat tussen de huurder en de 
verhuurder. 
 

Hoe werkt het woning-
waarderingsstelsel? 
Het woningwaarderingsstelsel 
werkt op basis van een punten-
stelsel. De basis van dit stelsel 
is vrij eenvoudig namelijk hoe 
meer voorzieningen de huur-
woning heeft en hoe groter de 

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 lid 

van een werkgroep of als 

bestuurder van de HVG-

want U heeft als huurder 

inspraak en invloed op 

het huurbeleid van uw 

woningcorporatie. 

Wat is het woningwaarderingsstelsel?

Geachte Huurders en Leden 

van onze Huurdersbelangen-

vereniging van ZOwonen, 

 

Graag nodigen wij U uit tot het 

bijwonen van onze jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering. 

We stellen het zeer op prijs als 

U tijd vrij kunt maken om deze  

 

vergadering bij te wonen. Ook 

niet leden zijn welkom. U kunt 

zich aanmelden telefonisch op 

maandag van 10.00-12.00 uur 

of een email sturen naar  

HuurdersVerenigingGe-

leen@gmail.com. 

Tijdens deze vergadering 

stellen wij u op de hoogte van 

de ontwikkelingen en plannen  

van ZOwonen, maar ook ver-

tellen wij u waar de Huurders-

vereniging zich het afgelopen 

jaar voor ingezet heeft.  

Samen met u willen wij de 

balans opmaken om van u op 

te halen waar we niet alleen 

verbeteringen kunnen aan-

brengen maar ook positieve 

zaken met elkaar kunnen 

delen. U krijgt ruim de gele-

genheid uw vragen te stellen. 

 

Teven zullen wij enkele nieu-

we bestuursleden aan u voor-

dragen die nu reeds als aspi-

rant bestuurslid werkzaam 

zijn. Wij hopen op een grote 

opkomst, want uw mening is 

voor ons belangrijk! 

Bestuur HVG Geleen. 

Uitnodiging  
Jaarvergadering 

 
Donderdag  

25 april 2019 

 

In de Ontmoetingskerk 

Emmaplein 50 

Geleen 

 

Aanvang: 

19.00 - 21.00 uur 

Zaal open: 18.30 

De jaarstukken kunt u per 

email opvragen maar deze 

worden u ook per post/email 

toegezonden. 

oppervlakte van de woning hoe 
hoger de huurprijs van een wo-
ning zou mogen zijn. Deze zoge-
naamde WWS-punten worden in 
puntensystemen verwerkt. Er 
zijn aparte puntensystemen voor 
zelfstandige en onzelfstandige 
woningen. Zo wordt er in het 
puntensysteem voor de zelfstan-
dige woning ook punten verstrekt 
voor de omgeving van de woning 
en de voorzieningen die hierin 
aanwezig zijn. De puntentelling 
voor zelfstandige en onzelfstan-
dige huurwoningen is vastgelegd 
in het Besluit huurprijzen wonin-
gen. 
 

Woningwaarderings-
stelsel en huurders 
Ook voor huurders is het wo-
ningwaarderingsstelsel een nut-
tig puntensysteem. Dit systeem 
maakt namelijk ook voor hen 
inzichtelijk wat een redelijke 
huurprijs is. Als de huurprijs die 
gevraagd wordt voor de huurwo-
ning aanzienlijk hoger ligt dan de 
huurprijs die uit het woningwaar-
deringsstelsel naar voren komt 
dan zou de huurder bezwaar 
kunnen maken. Het puntensys-
teem kan dan een belangrijke 
grond zijn om het bezwaar bij de 
rechter neer te leggen als de 
verhuurder niet wil luisteren naar 
de huurder. Zo kan het woning-
waarderingsstelsel worden ge-
bruikt om huurverlaging te vra-
gen. 

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Receptenhoekje 

 

 

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 

 

Overzicht adressen te slo-
pen woningen: 
Fase 1 (deelgebied 1a; 88 
woningen), start sloop naar 
verwachting in najaar 2020: 

 Lienaertsstraat 1 t/m 47 

 Rembrandtlaan 63 t/m 93 

 Breitnerstraat 73 t/m 107 

 Graaflandstraat 2 t/m 24 

 Jos Klijnenlaan 124 t/m 158 
  
Geleen, Lindenheuvel: 
 
Sloop en nieuwbouw: 
Aan de Seringenlaan/
Kastanjelaan in de wijk Lin-
denheuvel in Geleen worden 
60 woningen gesloopt. De 
eerste fase van de sloop is 
inmiddels afgerond. Op deze 
locatie bouwt ZOwonen 32 
nieuwe woningen. Fase 1 
wordt opgeleverd in 2019 en 
fase 2 najaar 2019.  

Recept voor knien in ’t Zoer: 
 
Benodigdheden voor twee 
flinke konijnenbouten: 
 

 100 ml. azijn 

 200 ml. water 

 4 kruidnagels 

 4 laurierblaadjes 

 3 flinke uien  

 ± 3 eetlepels stroop 

 ½ theelepel sambal 

 ± 3 zakjes rundvleesjus 
(Maggi)  

 
 
Bereidingswijze: 
 
De bouten kruiden met peper 
en zout. 
Braden tot ze goudbruin zijn. 
 
Daarna azijn, water, de kruid-
nagels, laurierblaadjes en de 
grof gesnipperde uien toevoe-
gen.      
 
Ongeveer 15 minuten zo laten 
staan op een klein vuur.  

Daarna de stroop en sambal 
erbij voegen. 
 
45 minuten op klein vuur met 
het deksel op de pan. 
Dan de bouten omdraaien, 
en nogmaals 45 minuten 
laten staan. 
 
Indien u jus wilt gebruiken 
kunt u hem binden met de 
rundvleesjus. 
 
Eet smakelijk!   
 
 
 

Goed ventileren is nodig voor 
gezonde lucht in huis. En 
daarmee ook voor je gezond-
heid. Wie niet goed ventileert 
kan last krijgen van allergie-
ën, luchtwegproblemen of 
vocht en schimmel in huis. In 
oude woningen gaat ventile-
ren vanzelf via naden en kie-
ren. In veel moderne goed 
geïsoleerde woningen moe-
ten bewoners actief zorgen 
voor ventilatie door roosters 
of klepraampjes open te laten 
voor frisse lucht. Als je me-
chanische of balansventilatie 

hebt in huis, is correct ge-
bruik belangrijk. Vijf simpele 
ventilatietips die je meteen 
kunt doen: 

 Zorg voor een extra goede 
ventilatie in de slaapkamer. 
Tijdens je nachtrust produ-
ceer je veel vocht door 
transpiratie en uitademen. 
Dit kan zorgen voor con-
dens en schimmel in de 
slaapkamer. 

 Zet de verwarming op mini-
maal 15 graden.  Bij lagere 
temperaturen duurt het 

langer om de lucht in de 
woning droog te stoken. 

 Droog na gebruik van de 

badkamer de vloer en 
wanden met een wisser. 

 Zet de badkamerdeur op 

een kier tijdens of na het 
douchen. Hierdoor krijg je 
een goede luchttoevoer 
voor de afzuiging. 

 Droog zoveel mogelijk de 

was buiten. Centrifugeer 
de was goed als je binnen 
droogt. 
 

Op de website van Milieu 
Centraal kun je checken wat 
voor ventilatiesysteem je in 

huis hebt en of je dat goed 
gebruikt en onderhoudt: 
www.milieucentraal.nl 
(zoeken op 
“ventilatiecheck”). 

Gezond wonen = Goed ventileren. 

Overzicht adressen te reno-
veren woningen:  
Complex 819 (deelgebied 1b; 
128 woningen), start renovatie 
tweede kwartaal 2019, reno-
vatie gereed eind 2019: 

 Breitnerstraat 1 t/m 71 

 Van Goghstraat 6 t/m 28 

 Jos Klijnenlaan 52 t/m 122 

 Graaflandstraat 1 t/m 31 

 Mesdagstraat 1 t/m 31 

 Mesdagstraat 2 t/m 24 
 

Complex 829 (deelgebied 5a; 
140 woningen) 

 Van Goyenstraat 1 t/m 140 
(oplopend), renovatie naar 
verwachting in 2019 

Complex 829 (deelgebied 5b; 
100 woningen) 

 Teniersstraat 1 t/m 100 
(oplopend), renovatie naar 
verwachting in 2024 
 

Complex 832 (deelgebied 6; 
135 woningen): 

 Jos Klijnenlaan 411 t/m 679, 
renovatie naar verwachting 
in 2022 

ZOwonen heeft de navolgende  
projecten op stapel staan: 

http://www.milieucentraal.nl

