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Huurdersnieuws 
Kwartaalnieuwsbrief van Huurdersvereniging Geleen  

In Huurwijzer nr. 3  leest u 

onder andere over:  

• Energiearmoede 

• Fijnstof in huis 

• Leefbaarheid 

• Een ledenpeiling groen in 

de wijk 

Oktober 2022/nr. 20 

Ledeneditie 

Soms wordt ons de vraag 

gesteld: “Wat doet de 

huurdersvereniging eigenlijk 

voor mij en waarom zou ik 

eigenlijk lid worden?” Kort 

gezegd kunnen we stellen dat 

we iets duidelijk moeten maken. 

Want we kunnen ons soms wel 

eens voorstellen dat het niet 

altijd duidelijk is wat wij doen, 

voor u persoonlijk, of zelfs in het 

algemeen. 

Uw huurdersvereniging voert 

overleg met de 

woningcorporatie ZOwonen en 

met de gemeente. 

Verhuurders zijn wettelijk 

verplicht om overleg te plegen 

met de huurdersorganisaties, 

over slopen en bouwen van 

woningen, de jaarlijkse 

huurverhoging, het veranderen 

van het huurcontract en nog 

vele andere zaken. Het is niet 

gemakkelijk om alle huurders 

bijeen te roepen als verhuurder 

iets wil wijzigen. Daarom is er 

de huurdersvereniging, zodat u 

uw stem via deze organisatie 

kunt laten horen. 

 

De huurdersvereniging doet 

meer 

Mocht u problemen ondervinden 

met de 

woningcorporatie  ZOwonen, 

dan proberen wij te bemiddelen. 

Mocht een of andere reparatie 

te lang uitblijven, of er komt 

helemaal geen reactie, dan 

zullen wij u, indien u dat wenst, 

voorzien van de nodige 

adviezen, om te proberen tot 

een goede oplossing te komen. 

Maar de huurdersvereniging is 

beslist geen klachtenbureau, 

maar u kunt altijd van ons hulp 

krijgen, indien nodig. In 

voorkomende gevallen gaan we 

 Van het Bestuur 
Beste leden, 

De vakantie zit er weer op en nu 

gaan we met frisse zin er weer 

tegenaan. Huurders die recht 

hebben op de energietoeslag 

van € 1300,-- maar deze nog 

niet automatisch hebben gekre-

gen, kunnen de toeslag nog tot 

en met 31-12-2022 bij de ge-

meente aanvragen. Het is af-

hankelijk van je leeftijd, je leefsi-

tuatie en je inkomen of je ener-

gietoeslag kunt aanvragen. 

Ben je ouder dan 21 en ver-

dien je minder dan € 1.310,05 

(alleenstaand) of € 1.871,50 

(samenwonend) per maand, 

dan kom je waarschijnlijk in 

aanmerking voor energietoe-

slag. Indien u als huurder dit 

nog niet gedaan heeft meldt u 

zich dan bij uw gemeente en 

vraag het formulier aan. De 

energietoeslag is belastingvrij 

wat betekent dat deze geen 

gevolgen heeft voor bijvoor-

beeld je huurtoeslag of kinder-

opvangtoeslag. Ook zijn wij 

nog op zoek naar extra ener-

giecoaches die, na een oplei-

ding, aan de slag willen gaan 

bij de huurders om te advise-

ren hoe zij energie kunnen 

besparen. Verder in deze 

nieuwsbrief treft u de uitnodi-

ging aan voor onze uitgestelde 

jaarvergadering. Tijdens deze 

jaarvergadering vindt er vanuit 

thema Leefbaarheid een pre-

sentatie van Buurtbemiddeling 

plaats, een samenwerking van 

Gemeente Sittard-Geleen, 

woningcorporaties en politie in 

de Westelijke Mijnstreek uitge-

voerd door PIW. De leden wor-

den automatisch uitgenodigd.  

WIST U… 

Dat u veel informatie op onze 

website www.hv-geleen.nl kunt 

vinden: 

• Status Huurdersvereniging 

Geleen 

• Rechten van 

Huurdersorganisaties en 

Bewonerscommissies 

• Klachtenprotocol 

• Info huurtoeslag (met diverse 

rekentools) 

• Diverse formulieren: 

• Aanmeldingsformulier 

• Verhuisformulier 

• Diverse handige links. 

• En uiteraard ook de digitale 

versie van ons 

“Huurdersnieuws”. 

 

https://www.facebook.com/

HuurdersverenigingGeleen 

 

in overleg, met de verhuurder, 

met of zonder u en als er een 

zwaarwegend conflict is, naar 

de Huurcommissie. Wij zullen 

altijd eerst proberen om u de 

juiste weg te wijzen, als dat voor 

u niet helemaal duidelijk mocht 

zijn. Overleg met de gemeente 

houdt in, dat de 

huurdersvereniging, indien 

nodig aanwezig is op inspraak- 

en informatieavonden en 

overleg voert met de gemeente 

over de prestatie afspraken. 

Als HuurdersVereniging Geleen 

maken wij ons sterk voor de 

toekomst van de sociale 

huisvesting in Geleen e.o. en 

voor een sterke positie van u als 

huurder van ZOwonen. U krijgt 

regelmatig via onze website en 

een nieuwsbrief informatie over 

belangrijke zaken. Samen met 

andere huurdersorganisaties 

van ZOwonen hebben wij een 

stem in de benoeming en 

voordracht van leden van de 

Raad van Commissarissen van 

de corporatie ZOwonen. Wij 

brengen advies uit, gevraagd en 

  Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk? 

Zie de uitnodiging voor de 

ledenvergadering op de 

achterzijde 

ongevraagd, op veel 

onderwerpen, zoals het 

huurbeleid, de jaarlijkse 

huurverhoging, servicekosten, 

verkoop van de woningen. 

Kortom, op alle gebieden die te 

maken hebben met 

Volkshuisvesting. 

 

Eenmaal per jaar wordt tijdens 

de algemene ledenvergadering 

aan u verantwoording afgelegd 

over de inkomsten/uitgaven van 

de HVG Geleen. Er is geen 

contributie verschuldigd! 
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Rijksweg Zuid 1H, 6161 BE Geleen  

 

046-4756422 

HuurdersVerenigingGeleen@gmail.com 

www.hv-geleen.nl 

 

 

Uitnodiging Jaarvergadering 
 

Geleen, september 2022 

Geachte dames en heren, 

 

 

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Geleen heb ik het genoegen U uit te nodigen tot het 

bijwonen van de gecombineerde Algemene Jaarvergadering 2019, 2020 en 2021, welke zal plaatsvin-

den op: 

Dinsdag 25 oktober 2022 aanvang 18.30 uur 

In het Trefcentrum KBO St. Augustinus, Molenstraat 42, te Geleen. 

Zaal is open vanaf 18.00 uur. 

 

Agenda 

  

1. Opening en eventuele mededelingen door de interim voorzitter 

2. Notulen van de jaarvergadering van 25 april 2019     

3. Jaarverslag van de secretaris over 2019 / 2020 en 2021 

 

19.00 UUR  PRESENTATIE BUURTBEMIDDELING (30 min) aansluitend  Pauze 10 min. 

 

4. Bestuursmutaties: 

• Benoeming nieuwe bestuursleden: de heer H. Smolenaars (interim voorzitter), Mevr. B. Prins 

(secretaris), de heer A. Sastrowiardjo, Mevr. B. Peters 

• Herbenoeming bestuurslid: de heer W. Smalbrugge (websitebeheer en ledenadministratie) 

Tegenkandidaten kunnen zich, tot tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering en voor-

zien van een bereidheidsverklaring van de kandidaat, schriftelijk bij de secretaris melden. 

5. Financieel: 

5.1 Financieel verslag van de penningmeester 2019/2020/2021 

5.2 Verslag van de kascontrolecommissie 2019/2020/2021  

6. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie 

7. Overname huurdersbelangen gebied Susteren e.o./ goedkeuring tot wijzigen statuten 

8. Rondvraag en Sluiting 

 

De vergaderstukken zijn ter vergadering beschikbaar, maar u kunt deze ook opvragen bij het secretari-

aat per email of af te halen op het kantoor aan de Rijksweg Zuid 1H op maandagochtend tussen 10.00-

12.00 uur. 

 

Secretaris Huurdersvereniging Geleen 

 

De Huurdersvereniging Geleen 

is van plan om meer met de 

leden en alle huurders te com-

municeren. 

  

Wij doen dit natuurlijk al via 

onze website, en d.m.v. Face-

book (op dit moment is deze 

echter even uit de lucht, maar 

daar wordt aan gewerkt). 

Ook willen wij frequenter een 

digitale Nieuwbrief gaan uit-

brengen. U kunt zich hier bin-

nenkort voor aanmelden, zodat 

u deze in uw mailbox ontvangt. 

Ook dit zijn wij aan het uitwer-

ken. Wij hopen u in de volgen-

de uitgave van Huurdersnieuws  

meer te kunnen vertellen. 

 

Het Wijkplatform Geleen Zuid is 

momenteel bezig om een Digi-

taal Platform op te richten. Ook 

daar zullen wij ons als organi-

satie presenteren. 

 

Uiteraard  kost dit alles veel tijd, 

maar wij doen ons best om 

zoveel mogelijk met de leden 

en huurders te communiceren. 

Wordt vervolgd. 

 

 

Communicatie 

https://onsgeleenzuid.nl 


