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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen      April 2020/nr. 14 

Beste Huurders, 

Het nieuwe jaar 2020 is begon-

nen met het coronavirus. Een 

crisis die ons allen raakt. Ook 

uw vereniging heeft hiermee te 

maken gehad en heeft haar 

bijeenkomsten vanaf 13 maart 

t/m 6 april 2020 opgeschort. De 

meeste bestuursleden werken 

vanuit thuis en zijn per email 

bereikbaar geweest . Wij volgen 

daarmee de richtlijn van de 

overheid. Wij hopen dit jaar 

meer contacten te leggen in de 

wijken en met bewonerscom-

missies meer overleg en infor-

matie te kunnen uitwisselen 

over de beleidsplannen van 

ZOwonen en hoe dit u beïn-

vloedt. Ondertussen werken wij 

samen met de overige huur-

dersorganisaties om de presta-

tieafspraken met de gemeente. 

vorm te geven. 

Ledeneditie 

INHOUD HUURWIJZER 

2020/1 

Deze huurwijzer wordt u aan-

geboden door uw huurdersor-

ganisatie. Wat staat er onder 

andere in dit voorjaarsnum-

mer, ook wel huurverhogings-

nummer genoemd? 

 Een uitgebreid katern met 

alles wat u moet weten over 

de huurverhoging op 1 juli 

 Beste buurtjes: Het Rode 

Dorp in Zaandijk 

 Uitslag enquête ledenpanel 

over gemeenschappelijk 

wonen 

 Huisraad: tips voor in en 

om het huis 

 Op stap in een wijk die van 

het gas afgaat   

WIST U… 

Dat u veel informatie op 

onze website www.hv-

geleen.nl kunt vinden: 

 

 Status Huurdersvereniging 

Geleen 

 Rechten van Huurdersor-

ganisaties en Bewoners-

commissies 

 Klachtenprotocol 

 Info huurtoeslag (met di-

verse rekentools) 

 Diverse formulieren: 

 Aanmeldingsformulier 

 Verhuisformulier 

 Diverse handige links. 

En uiteraard ook de digitale 

versie van ons Huurders-

nieuws”. 

Voortgang renovatie Geleen Zuid  
De werkzaamheden van de 

aannemer liggen op planning 

en zoals het er nu uitziet zijn 

deze eind april/begin mei 

klaar met de renovatiewerk-

zaamheden. 

Er zijn nu twee proefentrees 

gemaakt, een lage entree en 

een hoge entree. De komen-

de week zullen de entrees 

geplaatst worden. Aan de Jos 

Klijnenlaan komen hoge en-

trees, en de overige flats 

zullen met een lage entree 

uitgevoerd worden. 

De isolatiemannen zijn vanaf 

9 maart weer gestart en gaan 

dan de bergingen weer isole-

ren. Aannemer Wijnen vraagt 

wederom om s.v.p. gebruik te 

maken van de containers en 

de bergingen leeg te maken 

voor de isolatiewerkzaamhe-

den. Bij sommige reeds ge-

ïsoleerde kelders zal de isola-

tie nog voorzien worden van 

een extra coating. 

Zodra de entrees staan en 

afgewerkt zijn dan worden de 

trappenhuizen gepoetst zodat 

een nul beurt ontstaat en Jaro 

weer de reguliere poetswerk-

zaamheden kan uitvoeren. 

Als laatste wordt de groen-

voorziening herstelt en daar-

na zal ABC hekwerken de 

lage hekwerken plaatsen aan 

de buitenkant van de woon-

blokken. 

 

Hinder/overlast 

De werkzaamheden kunnen 

helaas niet uitgevoerd wor-

den zonder dat u hiervan 

hinder ondervindt. Hierbij 

valt te denken aan ongemak 

door: 

 Het  plaatsen van steigers 

rondom uw gebouw 

 Het vervangen van de 

balkons 

 Het vernieuwen van de 

hoofdentrees.  

De aannemer doet er alles 

aan om de eventuele over-

last zoveel mogelijk voor u te 

beperken. 

Mogen wij rekenen op uw  

medewerking en begrip? 

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Energiebus op bezoek in 
Geleen Jos Klijnenlaan 
HV Geleen heeft de enerigiebus van de Woonbond en de 
GGD ingeschakeld voor een onderzoek naar de klachten bij 

dit complex. Het complex aan de Jos Klijnenlaan in Geleen 
telt 9 woonlagen en bevat 135 appartementen.  

Er zijn zeer veel klachten over het comfort in de woningen. 

Met betrekking tot de blokverwarming en het stookgedrag 
en (gebrek aan) ventilatievoorzieningen en isolatie. 
Warmteopwekking vindt plaats door middel van collectieve 

cv-ketels in combinatie met een warmtekrachtkoppeling 

(WKK) uit een ander gebouw. De ketels dateren uit 2003, 

dus zijn bijna afgeschreven. Wanneer het gebouw goed 

wordt geïsoleerd, neemt de warmtevraag aanzienlijk af. Dan 

zal de inzet van de WKK niet meer nodig zijn.  
In principe liggen twee mogelijkheden voor de hand:  

Aansluiting op een warmtenet.  

Een collectieve warmtepomp in combinatie met zonnecollec- 

toren en een warmte- en koudeopslag.. Welke methodiek 

ZOwonen ook kiest zal zij samen met u en  ons als Huur-

dersvereniging moeten delen. Indien u zelf ideëen of kennis 

hierover heeft, vragen wij deze met ons te delen. 
De huurdersvereniging hoopt dat dit energiebusbezoek leidt 
tot woningverbetering voor de flat aan de Jos Klijnenlaan. In 

een eerste gesprek met ZOwonen hebben zij aangegeven 
hiervoor open te staan en dat de flat in 2021 gerenoveerd 
gaat worden. Wij gaan met ZOwonen verder in gesprek hoe 

het stappenplan eruit gaat zien. De huurders die wij per-
soonlijk bezocht hebben, kunnen de rapportage van het 
Energiebusbezoek en GGD -rapprort bij ons opvragen. 

ZOwonen matigt huur-
verhoging   
De samenwerkende huurders-

organisaties (SHO) bij ZOwo-

nen zijn in gesprek met ZOwo-

nen over het huurbeleid voor de 

komende jaren. Dat is een ech-

te zoektocht om een aanvaard-

bare balans te vinden tussen de 

belangen van huurders (lage 

huren voor goede woningen) en 

voldoende opbrengsten voor 

ZOwonen om hun huishouding 

draaiend te houden, onder meer 

voor het investeringsprogram-

ma van 525 miljoen euro in de 

komende 15 jaar. 

 

Meerjarenhuurbeleid 

Bij het huurbeleid gaat het niet 

alleen om de jaarlijkse huurver-

hoging. Ook de aanvangshuur 

bij een nieuwe verhuring is on-

derwerp. En moet je rekening 

houden met verschillende doel-

groepen? De huurdersorganisa-

ties en ZOwonen vinden van 

wel. Dus wordt er gekeken wat 

geschikte huren zijn voor jonge-

ren. Is er een regeling te beden-

ken dat ouderen naar een meer 

geschikte woning kunnen zon-

der een forse huurverhoging? 

Hoe kunnen minder draag-

krachtige gezinnen toch een 

geschikte én betaalbare huur-

woning vinden. Als een woning 

energiezuiniger wordt gemaakt, 

hoort daar dan een huurverho-

ging bij? 

 

Deze en nog meer onderwerpen 

spelen een rol bij het meerjaren-

huurbeleid. De besprekingen 

vorderen en wij verwachten u in 

in juni nader te kunnen berich-

ten. 

 

Huurverhoging 2020 

Vooruitlopend op het huurbeleid 

is er gesproken over de huur-

verhoging per 1 juli. ZOwonen 

moet u daarover berichten voor 

1 mei. Daarom moeten de be-

sluiten ruim van te voren wor-

den genomen, waarna de brie-

ven kunnen worden klaarge-

maakt. 

 

ZOwonen trapte af met een 

voorstel voor spelregels om de 

huurverhoging te bepalen. De 

huurdersorganisaties hebben 

gereageerd met hun ideeën. 

Beide partijen onderbouwen 

hun voorstel met argumenten. 

Door de argumenten uit te wis-

Omschrijving Gemiddelde 
huurverhoging 

Aantal 
Woningen 

Sociale huurwoningen, niet-inkomensafhankelijk   

0% i.v.m. sloop of leegstand voor verkoop 0% ± 500 

0% als huidige huur hoger is dan de streefhuur  0% ± 1.066 

0,1 – 2,5% als huidige huur net onder de streefhuur 1,87% ± 3.792 

2,6% als huidige huur ruim onder de streefhuur 2,60% ± 7.320 

Gemiddelde huurverhoging niet-inkomensafhankelijk 2,06% ± 12.678 

Sociale huurwoningen, inkomensafhankelijk   

0% als huidige huur hoger is dan de streefhuur  0% ± 254 

0,1 – 6,5% als huidige huur net onder de streefhuur 2,71% ± 207 

6,6% als huidige huur ruim onder de streefhuur 6,60% ± 199 

Gemiddelde huurverhoging inkomensafhankelijk 2,84% ± 680 

Gemiddelde huurverhoging alle sociale huurwoningen 2,10% ± 13.338 

   

Geliberaliseerde huurwoningen   

0% als huidige huur hoger is dan de markthuur 0% ± 62 

0,1 – 2,5% als huidige huur net onder de markthuur 1,93% ± 57 

2,6% als huidige huur ruim onder de markthuur 2,60% ± 219 

Gemiddelde huurverhoging alle geliberaliseerde 
huurwoningen 

2,01% ± 338 

   

Gemiddelde huurverhoging alle huurwoningen 2,10% ± 13.676 

 Tabel: ZOwonen met indicatieve cijfers (kunnen geen rechten aan worden ontleend)  

Info huurverhoging 
Algemene informatie over de huurverhoging vindt u in bijgaande 

Huurwijzer. In een katern wordt bericht over de gevolgen van de 

wettelijke regels voor de huurverhoging en de huurtoeslag. 

Huurbevriezing of -verlaging 
De koepels van huurders en woningcorporaties, Woonbond en Aedes, 

hebben afgesproken dat de laagste inkomens bij hoge huren huurbe-

vriezing- of verlaging kunnen aanvragen. Actuele informatie vindt u op 

https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020 . 

ZOwonen gaat deze regels toepassen. Als u door  uw huur  voor de 

regeling in aanmerking kunt komen ontvangt u informatie bij de aan-

kondiging van de huurverhoging. Ook staat er informatie op de websi-

tes van ZOwonen en de huurdersorganisaties. 
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AGENDA HVG 
 

April 

2 Cursus huurrecht  

6 Prestatieafspraken: be-

stuurlijk overleg 

6 Voorzittersoverleg met 

bestuurder ZOwonen 

7 Prestatieafspraken: be-

spreking bod ZOwonen  

8 Informatieve bijeenkomst 

Groene Net 

16 Informatiebijeenkomst 

bewonerstevredenheid 

en klachtenafhandeling 

21 Bijeenkomst samenwer-

kede huurderorganisa-

ties: meerjarenhuurbeleid 

 

Mei 

5 Prestatieafspraken: amb-

telijk overleg 

12 Prestatieafspraken: 

werkgroep wonen & zorg 

18 Prestatieafspraken: 

werkgroep duurzaamheid 

19  Bijeenkomst samenwer

 kende huurderorganis- 

 aties 

20 Prestatieafspraken: be-

spreking bod ZOwonen  

26 Spelregels woonruimte

 verdeling en aansluiting

 ZOwonen Thuis in Lim

 burg 

 

Juni 

4 Bestuurlijk Overleg Pres-

tatieafspraken Gemeente 

Sit-Geleen  

8 Provinciale Vergadering 

Limburg van de Woon-

bond in Sittard 

9 Overleg met ZOwonen 

over implementatie 

meerjarenhuurbeleid 

16 Bijeenkomst samenwer-

kede huurderorganisaties 

23 Overleg samenwerkende 

huurdersorganisaties met 

ZOwonen 

24 Informatiebijeenkomst 

service-abonnement 

Juli 

6  Voorzittersoverleg met 

bestuurder ZOwonen 

7 Bijeenkomst samenwer-

kede huurderorganisaties 

 

 

 

selen en bereid te zijn iets met 

andermans ideeën te willen 

doen kom je tot elkaar. De illu-

stratie hierboven laat dat zien.  

Streefhuren leidraad 

De streefhuur van een woning is 

de huur die ZOwonen vindt 

passen bij de grootte, woonom-

geving en andere kwaliteiten 

van een woning.  

Die huur wordt niet zomaar 

vastgesteld, maar volgens re-

gels die onderdeel zijn van het 

meerjarenhuurbeleid. In juni 

leggen we uit hoe de streefhuur 

wordt vastgesteld. 

ZOwonen mag de huren met 

gemiddeld 2,6% (inflatie) verho-

gen. Door af te spreken dat de 

huur niet boven de streefhuur 

mag stijgen, krijgen veel wonin-

gen een lagere huurverhoging. 

Als de huur boven de streefhuur 

ligt krijgt u zelfs geen huurver 

hoging. De tabel geeft aan - na 

een eerste, voorlopige bereke-

ning - hoe de huurverhogingen 

worden verdeeld over alle wo-

ningen. 

 

Huurverhoging 0,5% onder 

maximum 

Uit de voorlopige cijfers in de 

tabel blijkt dat de gemiddelde 

huurverhoging circa 2,1% is. 

Dat is een half procent onder 

het maximum. Dat is weliswaar 

geen spectaculair verschil, maar 

toch een prima resultaat van de 

besprekingen. 

 

Slechte energielabels 

Als uw huis een energielabel E, 

F of G heeft, dan heeft u waar-

schijnlijk hoge stookkosten. De 

huurderorganisaties hebben 

met ZOwonen afgesproken, dat 

deze woningen voor eind 2021 

worden aangepakt, zodat ze 

energiezuiniger worden. Dat 

gebeurd zonder directe huurver-

hoging. Daar staat tegenover 

dat deze woningen nu wel een 

huurverhoging krijgen. 

 

Wat vindt u van de voorzienin-

gen in uw buurt? Betrekt de 

gemeente u voldoende bij 

het maken van plannen? Voelt 

u zich veilig in uw eigen buurt? 

De gemeente wil graag 

weten hoe inwoners denken 

over de gemeente en haar 

dienstverlening. Daarom voert 

zij een onderzoek uit.  

 

 

 

Inwoners kunnen de vragen-

lijst van de burgerpeiling vanaf 

20 maart tot en met 24 april 

invullen via de website 

www.sittard-geleen.nl/

mijnmening. 

Huurtoeslag 

Door een wetswijziging krij-

gen vanaf 1 januari veel extra 

huishoudens recht op huur-

toeslag. Dit komt door het 

wegvallen van de harde inko-

mensgrenzen. Om zeker te 

weten of u in aanmerking 

komt voor de huurtoeslag 

kunt u informatie in de Huur-

wijzer lezen of de check doen 

op www.belastingdienst.nl/

rekenhulpen/toeslagen/  
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Op dit moment worden er voor 

ouderen veel te weinig wonin-

gen gebouwd en verbouwd. 

Daardoor zijn er te weinig ge-

schikte woningen voor senioren 

én wordt de doorstroming op de 

woningmarkt belemmerd. 

 

Ga dus (ver)bouwen! Dat is het 

eerste advies aan het kabinet 

van de commissie Toekomst 

Zorg Thuiswonende Ouderen 

onder leiding van oud-minister 

Wouter Bos in het rapport Oud 

en zelfstandig in 2030 (januari 

2020). Veel 75 –plussers den-

ken dat het bij ’langer thuis 

blijven wonen’ gaat om het huis 

waarin zij nú in wonen Maar in 

veel gevallen is het beter als 

ouderen verhuizen naar een 

woning die is aangepast, aldus 

Bos. Er moeten veel meer ge-

schikte seniorenwoningen ko-

men. Nieuwe, bijvoorbeeld ge-

meenschappelijke, woonvor-

men kunnen ook een oplossing 

bieden. 

Bos’ tweede advies: ga digitaal! 

Niet alleen de aanbieders van 

zorg en ondersteuning, maar 

ook ouderen zelf zouden digita-

le zorg en technologieën moe-

ten omarmen. ’Om hun dage-

lijks leven makkelijker en aan-

genamer te maken’, aldus Bos. 

Tot slot adviseert hij alle betrok-

ken instanties om goed samen 

te werken: ’Om de beschikbare 

schaarse middelen en mensen 

doelmatiger te kunnen inzetten, 

is lokale en regionale samen-

werking de komende jaren be-

langrijker dan keuzevrijheid en 

concurrentie. 

 

Helaas verdwijnen voorzienin-

gen steeds meer uit de dorps-

kern en stadswijken. Dit is voor 

veel senioren ook een reden 

om te verhuizen naar de stads-

centra. Daar zijn niet genoeg 

seniorenwoningen, en als ze er 

wel zijn is de huur te hoog.  

HV Geleen brengt dit probleem 

naar voren in gesprekken met 

ZOwonen en de gemeente 

Sittard-Geleen. Ook betrekken 

we andere Maatschappelijke 

Organisaties die een grote rol 

spelen bij het langer thuis wo-

nen van senioren.  Dit doen wij 

o.a. samen met de andere 5 

huurdersorganisaties van ZO-

wonen. Wij blijven ons hiervoor 

inzetten en houden u uiteraard 

op de hoogte van het resultaat. 

Wist je dat vrijwel elk huis last 

heeft van schimmel? Dat is 

haast niet te voorkomen omdat 

schimmels in de lucht zitten. Ze 

gaan op plekken zitten waar het 

vochtig is zoals de badkamer 

en de keuken. Je kunt de zwar-

te spikkels en vlekken zo veel 

mogelijk voorkomen en ook zelf 

verwijderen. Gebruik altijd 

schoonmaakhandschoenen en 

een mondkapje als je schimmel 

gaat verwijderen. Maak het 

vochtig schoon in plaats van 

droog. Want schimmels ver-

spreiden zich door de lucht en 

het is ongezond om ze in te 

ademen.  

Vijf tips: 

1. Voorkom vocht en schim- 

    mel 

Het belangrijkste is om eerst de 

oorzaak van het teveel aan 

vocht in je woning aan te pak-

ken. Anders komen schimmels 

terug. Allereerst: ventileer je 

woning 24 uur per dag. Kijk 

voor meer tips op 

www,gezondwonen.nl. als 

vocht en schimmel diepere 

oorzaken heeft is je verhuurder 

verantwoordelijk om een oplos-

sing te zoeken. 

2. Soda                                 

Los soda op in warm water. 

Met een doek of spons en het 

sodasopje kun je de schimmels 

wegwrijven. 

3. Witte (natuur) azijn 

Azijn is zuur en dat vinden 

schimmels niet fijn. Doe wat 

onverdunde azijn in een plan-

tenspuit en spray het over de 

schimmelplekken. Laat het 

minimaal een uur intrekken en 

dan afnemen met een vochtige 

doek. 

4. Baking soda / zuiverings- 

    zout 

Baking soda (zuiveringszout of 

bicarbonaat) is voor veel 

schoonmaakklusjes handig, 

Meng het met water (of water 

en azijn) en doe het in een 

plantenspuit en spray het over 

de schimmelplekken. Afborste-

len met een harde natte borstel 

en nawrijven met een vochtige 

doek. 

5. Poreus materiaal verwij- 

    deren 

Bij ruwe of poreuze oppervlak-

ken dringen schimmels in het 

materiaal. (bv. hout, gips)  Het 

materiaal moet verwijderd en 

vervangen worden. Neem 

hiervoor contact op met je 

verhuurder. 

Verwijder schimmel uit je badkamer 

Huurders-
Vereniging Geleen 
 

Adres: Rijksweg Zuid 1H, 

6161 BE Geleen  

Per post: Antwoordnr. 524, 

6160 VB Sittard-Geleen 

 

Tel. 046-4756422 

Email: HuurdersVereniging-

Geleen@gmail.com 

Website: www.hv-geleen.nl 

Spreekuur: elke maandag-

ochtend 10.00-12.00 uur 

Oud en zelfstandig in 2030 

illustratie: Ad Oskam 


