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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

 
 

INHOUD HUURWIJZER 

2020/4 

 
Deze huurwijzer wordt u aan-

geboden door uw huurdersor-

ganisatie. Wat staat er o.a. in 

dit herfstnummer? 

 Een special over de cam-

pagne Weg met de woon-

crisis in de aanloop naar 

de Tweede Kamerverkie-

zingen: wat doen huurders 

lokaal en waar voeren ze 

actie voor.  

 Drie vragen en antwoorden 

over de Gasketelwet. 

 Informatie over nieuwe 

mogelijkheid tot eenmalige 

huurverlaging.  

 

December 2020/nr. 16 

Ledeneditie 

Van het Bestuur 

Nieuwbouw in je wijk. 
Wat gaan we bouwen? Op de 

hoek van de Rembrandtlaan 

en de Jos Klijnenlaan komen 

75 appartementen. Deze zijn 

verdeeld over drie gebouwen 

die in een U vorm staan en die 

verschillen in hoogte: 3,4 en 5 

bouwlagen. De gebouwen zijn 

onderling verbonden door een 

galerij. Tussen de gebouwen in 

komt een tuin die vrij toeganke-

lijk is vanuit alle kanten langs 

de gebouwen. 

 
Update renovatie Breitner-
straat e.o.: 
De renovatie ligt al weer een 

tijdje achter ons. Indien er 

klachten of gebreken zijn na 

aanleiding van de uitgevoerde 

werkzaamheden vragen wij u 

dit te melden via ZO Wonen 

046-420 96 00. Storingen aan 

de hoofdentree deuren idem 

deze ook graag aan ZOWonen 

doorgeven. 

 

Er zal nog een dagdeel ge-

pland gaan worden voor de 

bewoners die tot op heden nog 

niet hebben gereageerd op het 

verzoek om de balkons verder 

af te werken (zoals kitwerk, 

dopjes, afwerkstrips of dor-

pels). 

 

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 

 Diverse handige links. 

 Digitale versie van ons 

huurdersnieuws 

Volg ons op onze Face-

bookpagina: 

. 

 

 

 

 

Contact met Zo wonen? 

Wanneer u belt met ZO-

wonen, houd dan uw rela-

tienummer bij de hand dan 

kunnen ze gemakkelijk uw 

gegevens vinden. 

 Nieuws uit Geleen Zuid  

 

 

 

Geachte Huurders en Leden 

van onze Huurdersbelangen-

vereniging van ZOwonen, 

Dit is een jaar geweest zoals 

we nog niet eerder hebben 

meegemaakt. Een jaar waarin 

we ons realiseerden hoe 

kwetsbaar we zijn. Als organi-

satie, als huurders en als sa-

menleving. Wat kan onze ach-

terban van ons verwachten in 

deze tijd? Dat we proberen er 

alles aan te doen om er voor 

u te zijn en voor uw huurders-

belang op te komen. Dat doen 

wij samen met de overige 4 

huurdersorganisaties van 

ZOwonen in de Westelijke 

Mijnstreek over het huurbe-

leid, servicekostenbeleid, 

toewijzingsbeleid, klachtenaf-

handeling etc. Dat wij samen 

met ZOwonen en huurders 

proberen de leefbaarheid in 

diverse wijken te verbeteren 

en hier continue aandacht 

voor te vragen. Hiervoor heb-

ben wij uw medewerking no-

dig om niet alleen met klach-

ten te komen, maar ook met 

ideeën te komen hoe wij sa-

men het “monster” overlast 

beheersbaar kunnen maken. 

De prestatie afspraken met de 

Gemeente Sittard-Geleen en 

ZOwonen zijn, als u dit leest, 

getekend. Alle partijen zijn 

overtuigd dat de onderwerpen 

leefbaarheid, duurzaamheid, 

betaalbaar kunnen wonen en 

beschikbaarheid woonvoor-

zieningen voor o.a. senioren 

en kwetsbare groepen, hoge 

prioriteit hebben, de komende 

jaren. Ook de jongere huur-

ders moeten een mooie wo-

ning kunnen huren! Boosdoe-

ner is de Woningwet en de 

verhuurdersheffing die corpo-

raties moeten betalen 

(huurdersgeld dus). Het wordt 

tijd voor een nieuw ministerie 

voor Volkshuisvesting. 30 jaar  

beleid heeft ervoor gezorgd 

dat de huren met 25% zijn 

gestegen. Tijd voor actie dus.  

WEGMETDEWOONCRI-

SIS.NL 

Het bestuur wenst u allen fijne 

kerstdagen en een gezond 

2021 en met moed en vertrou-

wen zien wij de toekomst tege-

moet! 

Zoals u heeft gezien is er ook 

gestart met de sloop van de 

eerste woonblokken aan de 

Breitnerstraat en Jos Klijnen-

laan. De sloop loopt volgens 

planning en voor de feestda-

gen liggen de eerste 4 woon-

blokken plat. 

Helaas is het niet mogelijk te 

slopen zonder overlast, echter 

fa. van Wijnen probeert dit tot 

een minimum te beperken. 

Mochten er toch zaken zijn die 

overlast veroorzaken dan kunt 

u het nummer bellen van firma 

van Wijnen 046-420 45 07. 

 
Verder willen wij u fijne feest-
dagen wensen en vooral een 
gezond 2021. 

Mural v. Goyenflat Geleen zuid 

http://www.hv-geleen.nl
http://www.hv-geleen.nl
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Besprekingen tussen ZO-
wonen en de samenwer-
kende huurderorganisa-
ties (SHO) hebben een 
nieuw meerjarenhuur - 
beleid opgeleverd. Voor 
huurders gelden er be-
langrijke verbeteringen 
vergeleken met het voor-
gaande beleid. De 
streefhuren gaan omlaag 
en er zijn meerdere maat-
regelen voor betaalbaar-
dere huren voor grote 
groepen huurders. 
 

Begin dit jaar zijn de huur-
dersorganisaties met 
ZOwonen in gesprek ge-
gaan met betaalbaar  
wonen als doel. Dat staat 
ook ZOwonen voor ogen. 
Als snel bleek dat betaal-
baarheid voor huurders 
niet gelijk is aan betaal-
baarheid, zoals ZOwonen 
dat hanteert. ZOwonen 
volgt de richtlijnen van de 
Rijksoverheid over betaal-
baarheid en dat wil niet 
vanzelf leiden tot huren, 
die huurders kunnen  
betalen. De pittige discus-
sies die volgden, hebben 
geleid tot het “Integraal 
Huurbeleid 2021-2024”, 
waar beide partijen best 
mee ingenomen zijn. 
 

Inkomsten ZOwonen 
Net als in elk huishouden 
kan ZOwonen alleen goed 
functioneren met voldoen-
de inkomsten. De huren 
zijn veruit de voornaamste 
inkomstenbron. Daarnaast 
kan ZOwonen geld lenen, 
maar dat moet met rente 
uiteindelijk worden terug-
betaald. Ook opbrengsten 
uit huizenverkoop geven 
even lucht, maar leiden tot 

minder huurwoningen en 
dus minder huurop-
brengst. Met het gegeven 
dat er een bepaald be-
drag aan huurinkomsten 
nodig is, zijn de huurders-
organisaties met ZOwo-
nen gaan praten over het 
huurbeleid voor de ko-
mende jaren. 
 

Streefhuren 
De streefhuur van een  
woning is de huur die  
ZOwonen vindt passen bij 
de grootte, woonomge-
ving en andere kwalitei-
ten van een woning. Dat 
is de huur die centraal 
staat in het huurbeleid. 
De huidige huren groeien 
naar de hoogte van de 
streefhuur toe. In het 
oude beleid was dat ge-
middeld 79% van de 
maximale toegestane 
huur. In het nieuwe be-
leid is dat gemiddeld 
75%. Een dalende 
streefhuur gebeurd niet 
vaak bij corporaties. 4% 
klinkt mogelijk niet spec-
taculair, maar betekent 
veelal toch zo’n € 25,-- 
minder per maand.   
 

Correcties op streefhuur 
De huur vastleggen op 
een vast percentage van 
de maximale toegestane 
huur doet vaak niet vol-
doende recht op de ei-
genschappen van de wo-
ningen 
(energiezuinigheid, 
grootte, populariteit 
enz.), maar ook wordt die 
soms onbereikbaar voor 
de mensen waarvoor de 
woning is bedoeld. Daar-
om worden er volgens 

vast-gestelde regels cor-
recties uitgevoerd. 
 Soms iets omhoog, 
maar ook omlaag met 
het oog op de doel-
groep. Dan wordt de 
huur bijvoorbeeld afge-
topt op een van de gren-
zen uit de regeling voor 
de huurtoeslag. 
 
Bijzondere maatregelen 
Het gedeelte waar de 
huurdersorganisaties 
het meest mee ingeno-
men zijn, omdat dit voor 
veel huurders leidt tot 
betere betaalbaarheid. 
 
Woningen voor jongeren 
Jongeren zijn vaak aange
- 
wezen op de goedkope-
re woningen, die steeds 
schaarser worden. Daar-
om heeft ZOwonen 1200 
woningen aangewezen, 
die als daar een jongere 
wil wonen goedkoper 
worden aangeboden. 
 

Passende woning voor 
senioren 
Senioren verhuizen vaak 

niet naar een voor hen 

geschiktere woning, om-

dat die een hogere huur 

hebben dan hun huidige 

woning. Voortaan mo-

gen zij oversteken tegen 

dezelfde huur als zij nu 

betalen. 

 

Huurbevriezing en -
verlaging 
Gedurende de looptijd 
van het huurbeleid gel-
den de spelregels vol-
gend uit de  “Wet Een-
malige Huurverlaging 
Huurders met een Lager 

Inkomen” en het Sociaal 
Huurakkoord. Meer over 
de regeling kunt u lezen 
in bijgaande Huurwijzer. 
Verder is het belangrijk 
dat de huurdersorgani-
saties hebben afgespro-
ken dat elke huurder die 
moeite heeft de huur te 
betalen, naar ZOwonen 
kan stappen om te  
bespreken hoe maat-
werk de huurlast kan 
verlichten. Objectieve 
instrumenten als de Ni-
bud-huurwijzer worden 
dan ingezet.  
 

Jaarlijkse huurverhoging 
De jaarlijkse huurver-

hoging zal zich beperken 

tussen 0% en maximaal 

inflatie. Behalve voor de 

hogere inkomens, dan 

kan de huur versneld 

(maximaal inflatie + 4%) 

doorgroeien naar de 

streefhuur. Woningen 

met een slecht energie-

label (vanaf 2022) en te 

slopen woningen krijgen 

geen huurverhoging. 

Nieuw huurbeleid 2021-2024 - ZOWONEN 
 

Streefhuren gaan omlaag 

Weg met de 

Woon-crisis      

Sta op voor je recht 

op goed en betaal-

baar wonen. Kom  

lokaal in actie en   

teken de landelijke 

petitie op de website 

van de Woonbond! 

https://wegmetdewooncrisis.nl/
https://wegmetdewooncrisis.nl/
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Samenvatting integraal huurbeleid 2021-2024           Illustratie: ZOwonen 

Nieuw huurbeleid 2021-2024 - ZOWONEN 
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Tuinkalender december 

 

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 of op afspraak. 

Sluiting i.v.m. Corona maatregelen: 

Vooralsnog zijn er geen fysieke vergaderingen en 

bezoekafspraken mogelijk. Wel zijn de bestuurs-

leden te bereiken door uw vraag per email te stel-

len of een brief te deponeren in onze brievenbus. 

HuurdersVereniging Geleen 

 

Wat is er in december te 
doen in de tuin? Hier geven 
we je de beste tips voor het 
onderhoud op het gebied 
van tuin en balkon, gazon, 
en snoeien. 
  
Het gazon in december: 
Verwijder de laatste bladeren 
van het gazon. Gras dat onder 
blad ligt krijgt namelijk geen 
licht en sterft daardoor af. 
Daarnaast kunnen er schim-
melziekten opstreden door 
een gebrek aan luchtcirculatie. 
Denk er wel aan om niet over 
het gras te lopen zolang het 
vriest. Hiermee beschadig je 
het gazon en komen er na een 
paar dagen lichte plekken in 
de grasmat. 
  
Beplanting in december: 
Niet elke plant is goed weer-
baar tegen de vrieskou: 
Mediterrane en exotische 
planten zijn zeer vorstgevoeli-
ge planten en overwinteren 
dan ook het beste door ze 
binnen in een schuur, garage 
of andere onverwarmde kamer 
te plaatsen. Potplanten kun je 
het beste dicht bij elkaar zet-
ten op een beschutte plek, 
bijvoorbeeld tegen de muur 
van het huis of onder de ve-
randa. 
Je kunt de planten ook be-
schermen door ze te isoleren 

met stro en een jute zak. 
Planten hoger dan 45 centi-
meter zijn kwetsbaarder dan 
andere planten als door de 
wind de wortels van de plant 
speling krijgen. Druk de aar-
de daarom goed aan en 
steun de planten eventueel 
met bamboestokken. 
 
Snoeien in december: 
Zolang het weer niet te slecht 
is kun je de snoeischaar erbij 
pakken. Hierbij kun je den-
ken aan struiken zoals de 
kiwi, braam en druif. 
De restjes van het knipsel 
kun je gebruiken als winter-
stek in huis. Knip ook alvast 
wat hulsttakken af voor de 
kerst . Vogels zijn namelijk 
ook gek op hulstbessen, dus 
zorg dat je ze voor bent of 
gun de vogels een lekker 
maaltje. 
 
Meer tuintips voor decem-
ber 
Bij zacht weer is het mooi om 
een hyacint in een decoratie-
ve bak te planten en buiten 
te hangen. Dit gaat het som-
bere decembergevoel tegen. 
Om te voorkomen dat je 
tuinslang kapot vriest, kun je 
deze laten leeglopen, opdro-
gen en oprollen voordat de 
winter aanvangt. 
Bron: De Tuinen.nl 

Nederlanders zijn meer op 
hun energieverbruik gaan 
besparen door energiever-
bruiksmanagers te gebruiken. 
Dat blijkt uit een recent moni-
toringsrapport van de Rijks-
dienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). 
 
Energieverbruiksmanagers 
zijn slimme thermostaten, 

energiedisplays en apps op je 
telefoon of tablet waarop je 
direct je energiegebruik en de 
kosten ervan kunt aflezen. 
 
Wilt u weten hoe uw energie-
rekening in elkaar zit en op 
welke delen van de rekening 
u invloed heeft ?  
De Consumentenbond legt de 
opbouw van de energiereke-

ning uit op zijn website 
(www.consumentenbond .nl/
energierekening). 
Een overzicht van energie-
verbruiksmanagers vindt u 
op een website van 
MilieuCentraal.  
(www.energieverbruiks 
managers.nl).   
 

 

 Energieverbruik managen 

In 2019 kwamen er 84.000 
woningen bij, maar het wo-
ningtekort loopt nog steeds op. 
Om de woningnood in Neder-
land daadwerkelijk goed aan 
te pakken, moeten er volgens 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) en het Econo-
misch Instituut van de Bouw 
(EIB) 95.000 woningen per 
jaar worden bijgebouwd tus-
sen 2020 en 2024. Grote 
vraag is of dit gaat lukken. 
 
In 2019 zijn er volgens het 
ministerie van BZK 84.000 
woningen bijgekomen. Het 
ministerie van Binnenlandse 
Zaken meldde tevreden dat 
met dit aantal het gestelde 
doel uit de Nationale Woon-
agenda van jaarlijks 75.000 
nieuwe woningen is gereali-
seerd. 
 
Sinds de invoering van de 
verhuurderheffing in 2013 is 
de nieuwbouw bij corporaties 
gekelderd. Dat probleem wordt 
alleen maar groter als de lan-
delijke politiek niet ingrijpt.  
 
De Woonbond is met de weg-
metdewooncrisis.nl een 
campagne gestart om aan te 
dringen op echte oplossingen 
voor de wooncrisis.      

Woningtekort 
blijft oplopen 

Warmetruiendag CC BY-NC-2.0 
 

In het kader van energie-
besparing:  
op vrijdag 5 februari 2021 is 
het weer Warmetruiendag. 
(www.warmetruiendag.nl) 
 
Meedoen is simpel:  
zet de verwarming lager, trek 
een extra warme trui aan en 
bespaar 6% energie en CO2 
per graad. Als heel Neder-
land op 1 dag 1 graad lager 
stookt, besparen we 6,3 mil-
joen kilo CO2! Doen we dat 
een heel stookseizoen lang, 
dan besparen we maar liefst 1 
megaton CO2!  
 
DOET U OOK MEE? Samen 
kunnen we veel meer. 

 

Warme 
truiendag 


