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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 

2019/4 
Deze huurwijzer wordt u aan-

geboden door uw huurders-

organisatie. Huurwijzer be-

staat 25 jaar en dat viert de 

redactie met een speciaal 

jubileumnummer. 

Wat staat er in dit jubileum-

nummer? 

 Interviews met huurders die 

al 25 jaar Huurwijzer lezen. 

 De mooiste foto’s van 25 

jaar Huurwijzer. 

 25 tips voor gezond en 

betaalbaar wonen. 

 Anekdotes uit 25 jaar Huur-

derslijn. 

 Quiz met 25 vragen over 

Huurwijzer en de Woon-

bond, met mooie prijzen. 

December 2019/nr. 13 

Ledeneditie 

Van het bestuur 

De renovatie Geleen Zuid ver-
loopt voorspoedig. 
 
Aannemer Van Wijnen zit op 
planning, en wil medio 2020 
gereed zijn met het gehele pro-
ject. 
 
In verband met de feestdagen 
en de jaarwisseling zal er van 
maandag 23 december tot 
maandag 6 januari niet worden 
gewerkt. 
 
In de week van 9 december 
zullen de balkons van blok Breit-
nerstraat 1 t/m 35 worden verwij-
derd. De werkzaamheden zullen 
daarna doorlopen echter de 
nieuwe balkons zullen niet voor 
de Kerstvakantie teruggeplaatst 
worden. Dit betekent dat deze 
bewoners tijdens de feestdagen 
geen balkon hebben. 
 
Binnenkort zullen wij ook weer 
verder gaan met het isoleren 
van de kelders. Wij willen u nog-
maals verzoeken de kelders ook 
tijdig leeg te maken en gebruik 
te maken van de afvalcontainers 
voor overtollige spullen. Bij de 
reeds geïsoleerde kelders zal de 
isolatie nog voorzien worden 
van een extra coating. 
 
Tijdens werkzaamheden in uw 
woonblok kan het zijn dat 
schoonmaakbedrijf Jaro het 
trappenhuis alleen doet aanve-
gen in plaats van dweilen. 

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 

 Verhuisformulier 

 Diverse handige links. 

En uiteraard ook de digitale 

versie van ons Huurders-

nieuws”. 

 

Renovatie Geleen Zuid op schema 

 

 

Geachte Huurders, 

Uw huurdersvereniging heeft 

dit jaar weer veel werk ver-

richt. Onze werkgroepen heb-

ben veel vergaderd met onder 

andere de gemeente en Zo 

Wonen. Alleen door samen te 

werken kunnen we de belan-

gen van de huurders verster-

ken. Er is nog een lange weg 

te gaan, echter het lijkt dat er 

meer waardering komt voor de 

huurderparticipatie in de pu-

blieke sector. Zeker gezien de 

Prestatieafspraken die wij 

samen met de Gemeente en 

Zowonen moeten maken. In 

2020 hopen wij u als huurder 

en bewoner hier nog meer bij 

te gaan betrekken. Gezamen-

lijk met de andere huurders-

organisaties blijven wij  ons 

inzetten voor goede huurders-

belangen in 2020. 

Op dinsdag 29 oktober heb-

ben we samen met de andere 

huurdersverenigingen en de 

Raad van Commissarissen op 

uitnodiging van Zo wonen een 

rondrit gemaakt langs diverse 

onderhanden projecten. We 

werden bijgepraat over de 

voortgang van diverse pro-

jecten. Het was een gezellige 

en leerzame middag. 

De renovatie in Geleen Zuid 

zit op schema. Zie het artikel 

elders in dit nummer.. 

Het contact tussen de Huur-

dersvereniging en de Firma 

Van Wijnen/Zo Wonen betref-

fende de werkzaamheden 

verloopt zeer prettig. 

Ook is ZOwonen inmiddels 

begonnen aan de renovatie 

van de van Goyenflat in Ge-

leen Zuid en groot onderhoud 

aan de Cityflat.  

In december hebben wij de 

Energiebus van de Woon-

bond gevraagd een onder-

zoek te doen aan de hoog-

bouwflat in de Jos Klijnenlaan 

te Geleen. Zodra de resulta-

ten hierover bekend zijn, zul-

len wij u op de hoogte hou-

den .Tot slot wenst het be-

stuur van HV Geleen u pretti-

ge feestdagen en een voor-

spoedig en gezond 2020 toe.  

Op donderdag 19 december zal 
Zo Wonen en aannemer Van 
Wijnen een kleine kerstattentie 
uitreiken onder her genot van 
een kop koffie en een stuk ca-
ke.    
 
Hinder/overlast 
De werkzaamheden kunnen  
helaas niet uitgevoerd worden 
zonder dat u hiervan hinder  
ondervindt. 
 
Hierbij valt te denken aan onge-
mak door: 
 

 Het plaatsen van steigers 
rondom uw gebouw. 

 Het vernieuwen van de 
hoofdentree 

 Eventueel het vernieuwen van 
uw keuken, badkamer en/of 
toilet 

 
De aannemer doet er alles aan 
om de eventuele overlast zo-
veel mogelijk voor u te beper-
ken. 

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

 

 

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 

 

2. De vriezer is je beste 
vriend 
Je kunt bijna alles invriezen. 
Ja, ook eieren (niet in de 
schaal, maar in een bakje of 
zakje, gesplitst of geklutst) en 
avocado (verwijder de pit en 
bewaar gepureerd of in helf-
ten). Voor meer informatie 
Zie: https://invriezen.net/ 
 
3. Maak een weekmenu 
Bedenk voor elke dag van de 
week wat je gaat koken en 
doe de boodschappen in het 
weekend. 
 
4. Leer koken zonder recept 
Dé tip tegen voedselverspil-
ling van “Soephoofd” Diana 
van Ewijk 
(www.dianavanewijk.nl) 
 
5. Volg het KliekjesCollec-
tief 
Wil je vaker kliekjes omzetten 
in een lekker hapje? Word 
gratis lid van het KliekjesCol-
lectief, de Facebook-groep 
waarin Spoephoofd en 
450+mensen hun beste rest-
jesrecepten delen. 

Welk afval kan ik gratis 
naar het milieupark bren-
gen? 
 
De meeste afvalstromen kunt 
u gratis aanbieden bij een 
milieupark, mits zij goed ge-
scheiden zijn. Dit gaat om: 
 

 KCA (klein chemisch 
afval) 

 PMD (plastic, metalen, 
drankkartons) 

 Kunststof tuinmeubelen 

 Oude metalen 

 Oud papier en karton 

 Glas 

 Vlakglas 

 Textiel 

 Wit– en bruingoed 

 Bakoliën en vetten (zowel 
vloeibaar als vast) 

 Autobanden zonder velg 
(maximaal vier stuks) 

 Blad/gras, liefst van el-
kaar gescheiden 

 Grof-en fijn tuinafval 

Wanneer wordt mijn kerst-
boom opgehaald? 
 
 
Vanaf 6 januari begint RWM 
aan de routes om kerstbo-
men bij u thuis op te halen. 
De data waarop dit gebeurt 
vindt u op uw afvalwijzer. 
 
Kan ik vuurwerk inleveren 
op het milieupark? 
 
Afgestoken, en dus onge-
vaarlijk, vuurwerk mag ge-
woon bij het restafval. Dit 
kunt u bij de rest van het 
afval in uw container doen. 
Voor de zekerheid kunt u het 
vuurwerk natmaken. Dan 
weet u zeker dat er niets mis 
kan gaan. 
 
Vuurwerk dat niet is afgesto-
ken of afgegaan mag ook bij 
het restafval. Hierbij is het 
belangrijk dat u het door en 
door natmaakt. Daarnaast 
kunt u vuurwerk inleveren bij 
de politie. 

Bron: RWM.   

 
 
 
 
 
 
 

Op uitnodiging van de Huur-
dersvereniging Geleen komt 
de Energiebus van de Woon-
bond op bezoek . Begin de-
cember bezoekt de Energie-
bus een aantal galerijflats aan 
de Jos Klijnenlaan.  
 
De Energiebus is een initiatief 
van de Nederlandse Woon-

bond om energiebesparende 
maatregelen aan woningen 
snel en duidelijk in kaart te 
brengen. De medewerkers 
van de Energiebus onder-
zoeken een aantal woningen 
aan de Jos Klijnenlaan. Sa-
men met de GGD wordt ook 
in deze galerijwoningen het 
binnenklimaat opgemeten.  
De Huurdersvereniging: ’Wij 
vinden het belangrijk dat de 
Energiebus komt, omdat er 
al jaren diverse klachten zijn 
betreffende ventilatie en 
verwarming.’ Op basis van 
een technisch onderzoek en 

een overzicht van het ener-
gieverbruik gaan ze na hoe 
het staat met de isolatie, 
ventilatie en de verwar-
mingsinstallatie van deze 
woningen. Aan het eind van 
de dag is er een plan van 
aanpak met maatregelen om 
de woningen energiezuiniger 
en comfortabeler te maken. 
Dit plan van aanpak wordt 
dan vervolgens aangeboden 
en besproken met de direc-
tie van ZOwonen. Na een 
toelichting op de voorgestel-
de maatregelen wordt hen 
om een reactie gevraagd. 

 
      

Energiebus op bezoek in Geleen 

Eten over van Kerstmis? Dit 
kun je ermee doen: 
 
We verspillen 47 kilo voedsel 
per persoon per jaar. Veel! 
Slecht voor de planeet, slecht 
voor je portemonnee. Dat kan 
anders, goedkoper en lekker-
der. Vijf toptips: 
 
1.Soep is de ideale manier 

om van je restjes af te 
komen. 

 
Of het nu om groente draait, 
of om restje pasta, rijst, bo-
nen ,brood  of kaas. Doordat 
het niet meer uitmaakt of iets 
slap of hard is, kun je alles in 
een (gepureerde soep kwijt. 
Met dit recept komt het altijd 
goed in hooguit 20 minuten: 
Fruit een gesnipperde ui en 
knoflook tot ze glazig zijn; 
voeg kruiden naar smaak toe; 
Hak weggooigroente in kleine 
blokjes en laat even mesto-
men; Schenk bouillon bij de 
groenten tot ze nét onder-
staan; Breng aan de kook,  
laat 10 minuten rustig prutte-
len. Pureer en serveer. 

Eten over van Kerstmis? 


