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Nieuwe en vertrouwde gezichten 
voor het onderhoud
Vanaf 1 januari 2023 hebben we het beheer en onderhoud van onze  
huizen en overig vastgoed anders vormgegeven en ingericht.  
Deze zijn ondergebracht bij netwerkpartners. De nieuwe contracten  
voor de algemene onderhoudsportefeuille zijn ingegaan vanaf  
januari 2023 en hebben een looptijd van 7 jaar.

Nieuwe manier van samenwerken
We gaan op een andere manier samenwerken met onze partners in de 
onderhoudsmarkt. In plaats van uitvragen wat wij nodig hebben heeft 
de netwerkpartner de rol om te bepalen wat er nodig is om onze huizen 
en overig vastgoed in stand te houden en te verbeteren. Wij zijn dan ook 
onderhoudscontracten met prestatie-eisen met onze netwerkpartners 
aangegaan. 
 
Drie aandachtsgebieden
De contracten vallen uiteen in drie zogenaamde werkpakketten:
•  bouwkundige schil en algemene ruimte
• installaties
•  bij de bewoner binnen 
 
Deze netwerkpartners zorgen vanaf 2023 voor het onderhouden en  
verbeteren van onze huizen en overig vastgoed als het gaat om de  
binnen- en buitenkant van de woning en ook voor de algemene ruimten:
 
BUURTWINKEL / PLAATS NETWERKPARTNER

Venray   Gilde Limburg*

Panningen en Horst Van der Meijs

Roermond en Weert Limburg Integraal**

Parkstad   Coen Hagedoorn Bouwgroep

Sittard en Maastricht Smeets Groep

* Gilde Limburg is een samenwerkingsverband van Manders Totaal, Raedts,  
 Brinkman, Janssen de Jong OnderhoudPlus, Driessens en Gebr. Janssen. 
** Limburg Integraal is een samenwerkingsverband van Maasveste 
 Berben Bouw, Jac Ruijters (schilder en onderhoud) en Cuypers-Pex. 
 
Netwerkpartners Feenstra en Kemkens onderhouden en verbeteren de 
technische installaties. 
Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht. https://www.wonenlimburg.nl/
Home/Nieuws_Archief/Onderhoudspartners_bekend

Tekst: Wonen Limburg



2 32

3 dingen die u moet weten
over prestatieafspraken
Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeente om de 
tafel om ‘prestatieafspraken’ te maken. Daarin leggen 
ze samen vast wat zij het komende jaar in die gemeente 
gaan doen. Het zijn officiële afspraken, waarop de  
gemeente hun kan afrekenen. De huurdersorganisaties 
zijn ook partner in die gesprekken. Wat moet u weten 
over de prestatieafspraken? 

1. Prestatieafspraken zijn wettelijk vastgelegd 
In de Woningwet staat dat de plannen van woning-
corporaties moeten worden ingepast in het lokale beleid. 
Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de  
gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten 
hebben een woonvisie (en binnenkort ook een Woon-
zorgvisie). Dat is een document waarin staat wat de 
ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt.  
Het geeft antwoord op vragen als: Hoeveel nieuwe 
woonruimte moet er komen en voor wie? Hoe zorgen 

Regio nieuws

Uitnodiging themabijeenkomst 
‘Leefbaarheid’
Leefbaarheid geeft aan hoe goed onze omgeving 
aansluit bij onze wensen en eisen. Die zijn voor iedereen 
verschillend. Sommige mensen houden van stilte, terwijl 
anderen juist genieten van de bruisende stad. De een wil 
graag een park of bos dichtbij, anderen hebben liever een 
supermarkt op een steenworp afstand.
Voor de leefbaarheid in een buurt spelen verschillende
onderdelen een rol. De fysieke omgeving, dat is de 
omgeving die je voelt, ziet en ruikt. Hoe schoon is jouw 
buurt? Is er veel verkeersoverlast? Is er genoeg groen? 
Ook is de sociale omgeving belangrijk. Wie wonen er in 
jouw buurt en hoe voel je je daarbij? Kun je een praatje 
maken met iemand als je daar behoefte aan hebt?  
Verder doet veiligheid ertoe. Hoe veilig voel je je in jouw 
buurt? Kunnen jouw kinderen veilig op straat spelen?

Huurdersbelangen Weert organiseert op 17 april aanstaande 
een themabijeenkomst over ‘Leefbaarheid’. De avond is 
bestemd voor huurders van Wonen Limburg in Weert. 
Inloop 19.00 uur bij Antje van de Statie. Aanmelden is 
wenselijk en kan via secretariaat@huurdersbelangenweert.nl 

we ervoor dat bestaande woningen betaalbaar blijven? 
En welke voorzieningen hebben we nodig in de buurten? 
In de prestatieafspraken wordt vastgelegd welke bijdrage 
de woningcorporaties in de gemeente leveren aan die 
ambities. Sinds de herziening van de Woningwet in 2015 
zijn de lokale Huurdersorganisaties officieel deelnemer 
aan de prestatieafspraken.

2. De afspraken hebben ook met ú te maken 
De stem van huurders in dit overleg is belangrijk. Want 
niemand kent de lokale belangen beter dan de huurders 
zelf en hun lokale belangenorganisatie. Het gaat om 
belangrijke beslissingen. Denk maar aan het bouwen van 
meer sociale woningbouw, betaalbaarheid, of over het 
huisvesten van statushouders, maar ook over levensloop-
bestendig bouwen, woon-zorgcomplexen enz. Allemaal 
zaken die mensen direct raken. Via de prestatieafspraken 
kunnen huurdersorganisaties daarover meebeslissen.  
Vervolgens kunnen zij tussentijds controleren of alle 
afspraken ook goed worden uitgevoerd. 

Uitnodiging themabijeenkomst 
‘Veiligheid’
Huurdersbelangen Weert organiseert op maandag  
16 oktober aanstaande een themabijeenkomst met als
onderwerp: ‘Politie, veiligheid en social media’. De avond
wordt gehouden bij Hotel Brasserie Antje van de Statie. 

De avond is bestemd voor huurders van Wonen Limburg 
in Weert. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden is wenselijk 
en kan via secretariaat@huurdersbelangenweert.nl 

Op het programma staat een presentatie over het gebruik 
van social media door de politie in Limburg. 
De wijkagenten en ambtenaren veiligheid van de gemeente 
Weert nemen u in de presentatie mee in de verschillende 
social media die de politie gebruikt. ‘Waarom gebruikt 
de politie social media? Wat kan men ermee? En wat  
levert het op voor de politie en burgers?’ Dit komt onder 
andere aan bod in de presentatie. Ook komen op deze 
avond de buurtpreventieteams en whatsappgroepen in 
de wijk aan de orde. Daarna en uiteraard ook tijdens 
de presentatie is er de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen en/of discussie.

Ps. Bij het verschijnen van Huurdersbelangen is  het programma 

nog onder voorbehoud. 
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3.  De Huurdersorganisatie kunnen uw tijd 
 en kennis goed gebruiken 
Gemeenten en Wonen Limburg zijn professionals die  
fulltime bezig zijn met huisvestingsvraagstukken.  
De mensen van de Huurdersorganisaties doen het er in 
hun vrije tijd bij. Ze kunnen uw hulp dus goed gebruiken.  
De signalen vanuit de bewonerscommissies en gesprekken 
met huurders nemen wij ten harte en betrekken wij waar 
dat van toepassing is zo veel mogelijk bij de prestatie-
afspraken. Dat is belangrijk omdat wij als Huurders-
organisaties huurders zo goed mogelijk willen vertegen-
woordigen. We nodigen álle huurders van Wonen Limburg 
dan ook uit om actief mee te doen. Samen staan we sterk.”

Meedoen? Wilt u actief worden voor een huurders-
organisatie of Huurdersraad? Of op een andere manier 
bijdragen aan het vertegenwoordigen van huurders? 
Kijk dan op de sites van de Huurdersorganisatie (zie 
colofon) of mail naar de secretaris van de Huurdersraad 
mara.degraaf@wonenlimburg.nl voor meer informatie. 

Normhuur
Het kabinet heeft in februari van dit jaar besloten om af 
te zien van het gebruik van normhuren in de huurtoeslag. 
De Woonbond en vele andere organisatie hebben zich 
van begin af aan zwaar verzet tegen deze overstap naar 
normhuren, omdat hierdoor twee derde van de huurders 
er fors op achteruit zou gaan.

Het voorstel van het kabinet pakte onder andere zo slecht uit 
omdat er zou worden gewerkt met een genormeerde huur.  
Een grote groep huurders met huurtoeslag en een huur van 
€ 550 tot *€ 763, gaat er dan maandelijks € 15 tot € 105 op 
achteruit. Ook komen straks de servicekosten niet meer in 
aanmerking voor de berekening van de toeslag. 
*De liberalisatiegrens is in 2023 € 808,06.

Het kabinet heeft de kritiek van o.a. de Woonbond ter 
harte genomen en dat is te prijzen. 
Ook de uitspraak van de Raad van State zal het laatste 
zetje gegeven hebben, nadat eerder al ook organisaties 
als Aedes en de VNG zich tegen deze verandering van 
de huurtoeslag gekeerd hadden. Het Nibud maakte in 
september al een analyse over de gevolgen van het 
oorspronkelijke wetsvoorstel (externe link), deze pakte 
zeer negatief uit. En met de hoge huurprijzen en alle 
andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag 
wel het slechtst denkbare. 

Wat wel is blijven staan in het aangepaste wetsvoorstel 
en nadelig uitpakt, is dat er geen huurtoeslag meer gaat 
gelden op de zogenaamde ‘subsidiabele servicekosten’. 
Hierdoor lopen veel huurders alsnog tegen een verlaging 
van de huurtoeslag aan. Deze versobering van de huur-
toeslag vindt de Woonbond onwenselijk en onnodig.

Twee positieve veranderingen waar het kabinet aan vast 
wil houden: de algemene maximum huurgrens zal worden 
afgeschaft en de leeftijdsgrens zal worden verlaagd van 
23 naar 21 jaar. De positieve kant van het voorstel is dat 
de leeftijdsgrens voor volledige huurtoeslag wordt 
verlaagd van 23 naar 21 jaar. En ook het schrappen 
van de maximale huurgrens pakt gunstig uit. Hierdoor 
komen 136 duizend nieuwe huishoudens in aanmerking 
voor huurtoeslag.

Wat is een NOM woning?
Wek jij net zo veel energie op als jouw woning over het 
jaar gezien verbruikt voor het verwarmen en/of koelen? 
Dan hebben we het over een NOM woning, de afkorting 
van Nul Op de Meter woning. Dit wordt ook wel een 
energieneutraal huis genoemd. Het gaat hierbij dus niet 
alleen om het verbruik van elektriciteit, maar ook om het 
verbruik van gas. Maar wist je dat er bij nieuwbouw- 
woningen al geen gebruik meer gemaakt mag worden 
van een gasaansluiting? Wonen Limburg zet hier al volop 
in. En wist je dat er vanaf 2020 elke nieuwbouwwoning 
een NOM woning zal zijn?

Handig adres 
Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten - Payinfo.nl
Deze website biedt de mogelijkheid om een mobiel telefoon-
nummer te blokkeren voor alle SMS-abonnementsdiensten. 
Het komt regelmatig voor dat mensen zich onbewust aan-
melden voor een SMS-dienst. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
nadat een e-mail over een winactie is ontvangen. Vaak is 
niet duidelijk hoe een dergelijk abonnement stopgezet kan 
worden, terwijl de maandelijkse kosten voor zo’n dienst 
hoog op kunnen lopen. Een SMS-abonnement stopzetten  
en meer informatie krijgen? Kijk dan op payinfo.nl.
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GROEN DOEN
Een thuis voor vogels
De Flora  en Faunawet regelt de bescherming van bepaalde
diersoorten in Nederland. Het uitgangspunt is dat er zoveel 
mogelijk groen behouden blijft. Dat kan bijvoorbeeld door
waar mogelijk bomen te laten staan of heggen te plaatsen.
Met het behouden van groen in combinatie met de nest-
kastjes wordt het een fijn thuis voor mensen, én voor 
dieren. Wellicht een mooi project om samen met uw 
buurtgenoten nestkastjes te gaan maken en op te hangen. 
Vraag voor het hangen van nestkastjes advies aan een 
natuurvereniging bij u in de buurt, want niet ieder nest-
kastje is geschikt voor elke vogel. En vergeet ook niet het 
leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg aan te spreken. 

Tegel eruit, plant erin...
Wist je dat het goed is voor het klimaat om niet meer dan
40% van je tuin te verharden? Haal een tegel(s) uit je tuin.
Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op 
nattere en warmere perioden. Samen groeien in duur-
zaamheid. 

Thuis in Limburg
Op de website van in ‘Thuis in Limburg’ vindt u het 
grootste woningaanbod van Limburg! Thuis in Limburg 
is een samenwerking van 14 woningcorporaties in de 
provincie Limburg. Deze corporaties verhuren samen 
ruim 120.000 woningen via de website van Thuis in Limburg. 
Op de website van Thuis in Limburg kunt u zich inschrijven 
als woningzoekende. Met uw inschrijving kunt u vervolgens 
reageren op de huurwoningen in Limburg en een deel 
van Zuidoost Brabant. Ook voor parkeerplaatsen en 
garages kunt u bij Thuis in Limburg terecht.  
Website: thuisinlimburg.nl

Stichting Leergeld Weert
Stichting Leergeld Weert e.o. richt zich op kinderen uit 
gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door 
de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat 
om binnen- en buitenschoolse activiteiten. De stichting 
zet zich in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot  
18 jaar. Hun missie is dat elk kind kan meedoen. 
Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!
Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een 
lidmaatschap bij een sportvereniging. De stichting biedt 
kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen 
nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen 
ontwikkelen. 
Website: leergeldweert.nl

Structuur van de organisatie
De stichting is zelfstandig en bestaat volledig uit vrijwilligers.
Hierdoor zijn de organisatiekosten heel laag (lager dan 5%
van de totale kosten), zodat het geld vrijwel helemaal ten 
goede komt aan de kinderen. Er is een stichtingsbestuur 
en daarnaast zijn er verschillende coördinatoren die de 
aanvragen beoordelen en die contacten onderhouden met 
de vele samenwerkingspartners. Er zijn ook verschillende 
intermediairs, die op huisbezoek gaan en de mogelijkheden 
en de aanvraag met het gezin doornemen. Tot slot zijn er 
ook enkele fietsenmakers, voor het repareren van tweede-
hands fietsen en de uitgifte ervan. 
De Stichting is aangesloten bij Leergeld Nederland. 
Kijk in uw eigen stad en of omgeving waar een stichting 
Leergeld aanwezig is.

Korte berichten

Krijg ik verhuiskostenvergoeding? 

Mijn woning wordt gesloopt. 
Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

Antwoord 
Als u zelfstandige woonruimte huurt van een woning-
corporatie heeft u in geval van sloop recht op een 
verhuiskostenvergoeding van minimaal € 7.156,-
(prijspeil maart 2023). Ook als u zelfstandige woonruimte
huurt van een commerciële verhuurder die uw huis wil 
slopen, heeft u recht op deze vergoeding. 
Sinds juli 2010 geldt dit wettelijke minimumbedrag 
namelijk ook voor commerciële verhuurders. Voor die 
tijd was dat nog niet het geval.

Informeer naar sociaal plan
Vaak worden concrete afspraken over de verhuiskosten-
vergoeding en andere rechten van de huurders bij sloop 
overeengekomen met een huurdersorganisatie of  
bewonerscommissie en vastgelegd in een zogenaamd 
sociaal plan of statuut. Het is dus altijd verstandig om bij 
de huurdersvereniging of bewonerscommissie na te vragen 
of er zulke afspraken zijn gemaakt en hoe die eruit zien. 
Die gelden dan namelijk voor alle huurders die met de 
sloopplannen te maken krijgen.

NB. Voor de sloop van de woningen aan de Sint Jozeflaan in 
Weert, met de huisnummer 25 t/m 119 en 205 t/m 311, is in  
overleg met Huurdersbelangen Weert een sociaal plan opgesteld. 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het sociaal plan?  
Neem gerust contact op via e-mail: keentmoesel@wonenlimburg.nl 
of loop binnen bij het projectteam op de Dries 80 in Weert. 
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Buurtbemiddeling
Voor wie?
Buurtbemiddeling is er voor iedereen die een oplossing zoekt 
voor burenproblemen. Het maakt niet uit of u in een koop- 
of in een huurhuis woont. U kunt zichzelf melden, maar 
organisaties zoals woningcorporaties, politie en gemeente 
kunnen u ook, na uw toestemming, bij ons aanmelden. Een 
meldende organisatie hoort na afloop van een bemiddeling 
of deze geslaagd is of niet.

Vertrouwelijk, vrijwillig en onpartijdig
Uw medewerking geschiedt op basis van vertrouwelijkheid. 
Dat wil zeggen dat wat tijdens de bemiddeling besproken 
wordt, niet gedeeld wordt met derden. Daarnaast is uw 
medewerking aan buurtbemiddeling vrijwillig. Zowel u als 
uw buren of buurtgenoten hebben de mogelijkheid om 
gedurende de bemiddelingsprocedure de medewerking te 
beëindigen. De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig.  
Zij vormen geen oordeel over de situatie.

Pluscertificaat
Proteion Buurtbemiddeling is PLUS-gecertificeerd door het 
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en 
voldoet daarmee aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen. 
www.proteionbuurtbemiddeling.nl 
info@proteionbuurtbemiddeling.nl   Telefoon 06-20280576 

Bouwen, bouwen, bouwen   
We staan aan de vooravond van de grote verbouwing 
van Nederland. Het kabinet wil voor 2030 900.000 nieuwe
woningen bouwen (waarvan 250.000 sociale huur  
woningen) en miljoenen woningen renoveren. Daarnaast 
willen ze toewerken naar een volledig circulaire economie, 
waarbij we veel minder grondstof verbruiken en CO2 
minder uitstoten. Hieronder twee termen uit het duurzame 
bouwen die u vaker gaat tegen komen.

Circulair bouwen?
Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen 
waarbij de principes van circulariteit (kringvormig of 
rond) in de bouw worden toegepast. Een gebouw is 
circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een 
gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke 
emissies naar lucht, water en bodem.

NUR-Holz
NUR-Holz betekent letterlijk ‘alleen hout’. Traditioneel 
worden in Nederland vloeren en binnenwanden gemaakt 
van beton. In het NUR-Holz concept zijn die elementen 
100% van hout gemaakt. De binnenwanden bestaan  
bijvoorbeeld uit allemaal planken van fijnspar. Die worden 
in kruislings verband gelegd en bij elkaar gehouden door 
een deuvelschroef gemaakt van beukenhout. Er komt dus
zelfs geen lijm of ijzeren schroef aan te pas. Zoals de naam 
zegt: alleen hout. Een ontzettend innovatief concept.

Dit kan ook worden toegepast worden bij de bouw van 
de sociale huurwoningen. In de wijk Leuken in Weert 
staan deze sociale huurwoningen. Bij deze woningen 
bestaat het volledige casco uit hout: vloeren, binnenwanden 
en tussenwanden. In de fabriek in Duitsland worden alle 
elementen volledig op maat gemaakt, inclusief uitsparingen 
voor bijvoorbeeld kozijnen of elektra. Op de bouwplaats 
is het bouwen van de woningen vervolgens een kwestie 
van de houten elementen in elkaar zetten. Binnen een 
dag staat de ruwbouw.
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Ik heb schimmel in huis 
Wat nu?  
Ongeveer 1,5 miljoen woningen in Nederland kampen 
met schimmel- en vochtproblemen, (volgens het Woon-
Onderzoek 2018 van het ministerie van BZK ). Dat is 
oncomfortabel, maar wonen in een vochtig huis kan ook 
leiden tot gezondheidsklachten. Daarom is het van groot 
belang om er wat aan te doen.

Wat kun je zelf doen om vocht- en schimmel-
problemen te beperken?
Je kunt vochtophoping in de woning beperken door: bij 
het koken altijd de afzuigkap aan te zetten, de ventilator 
aan te zetten of op een hogere ventilatiestand tijdens 
het douchen, de douche te drogen na gebruik, de was  
bij voorkeur buiten te laten drogen of in een ruimte met 
goede ventilatie, tijdens het koken, douchen of was drogen 
voorkomen dat vocht zich door de woning verspreidt en 
de woning continue voldoende te ventileren. De oorzaak 
van vocht- en schimmel kan variëren. Zoek eerst uit wat 
de oorzaak is. Als het niets met je woongedrag te maken 
heeft, kun je ermee beginnen de verhuurder aan te 
schrijven met een verzoek om tot herstel van de gebreken 
over te gaan. Als je buren ook last van vocht en schimmel 
hebben, kun je bijvoorbeeld gezamenlijk de Energiebus 
van de Woonbond inschakelen. De Woonbond kan aan de 

hand van de resultaten uit het Energiebus-onderzoek helpen 
om je verhuurder tot maatregelen over te laten gaan.

Huurcommissie, kantonrechter, gemeente of 
GGD inschakelen
Reageert je verhuurder niet op je brief, dan kun je een 
aantal stappen ondernemen, afhankelijk van of je een 
sociale woning of een vrije sector woning huurt.

Huurders van sociale woningen
Huurders van sociale huurwoningen (dus met een zoge-
naamde gereguleerde huurprijs) van woningcorporaties 
óf particuliere verhuurders, kunnen zich in het geval 
van schimmel- en vochtproblemen wenden tot de Huur-
commissie. Dat kan zes weken nadat je het herstelverzoek 
schriftelijk hebt gedaan bij je verhuurder, en binnen zes 
maanden nadat je dit verzoek hebt gedaan. Je kunt de 
Huurcommissie om een beoordeling van de gebreken 
vragen. Als de Huurcommissie meent dat er sprake is van 
een ernstig gebrek, kan zij de huurprijs verlagen tot aan 
het moment dat de verhuurder de gebreken afdoende 
heeft hersteld. Huurders kaarten regelmatig klachten over 
schimmel- en vochtproblemen aan bij de Huurcommissie 
en over het algemeen honoreert de Huurcommissie deze 
klachten. Als huurder van een woningcorporatie kun je je 
trouwens ook wenden tot de klachtencommissie van je 
verhuurder als je ontevreden bent over de wijze waarop 
er op je onderhoudsklacht is gereageerd.

Voor tips en informatie zie:
website: woonbond.nl

Mensen met een lager inkomen hebben dit jaar  
mogelijk recht op een eenmalige huurverlaging.
• Huurt u op 1 maart 2023 of eerder een huis 
 bij Wonen Limburg?
• Is uw netto huur op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03?
• Heeft u een inkomen lager dan:
 - € 23.250 (een persoon)
 - € 24.600 (een persoon met AOW)
 - € 30.270 (twee of meer personen)
 - € 32.730 (twee of meer personen met AOW)?

 Heeft u al deze vragen met ‘ja’ beantwoord? 
 Dan heeft u recht op een eenmalige huurverlaging. 

Beantwoord nu de volgende vragen: 
• Woont u in een sociale huurwoning van 
 Wonen Limburg Accent?
• Woont u in een woonwagen?
• Verdiende u in 2021 te veel voor een huurverlaging,  

maar bent u in 2022 minder gaan verdienen? En is uw  
inkomen nu lager dan 120% van het sociaal minimum?

 Heeft u één of meer van deze vragen met ‘ja’ beantwoord? 
 Dan moet u de eenmalige huurverlaging ná 1 juni zelf 

aanvragen bij Wonen Limburg. Alle andere bewoners 
 krijgen in de eerste week van mei bericht van Wonen 
 Limburg. Zij hoeven dus geen contact op te nemen. 
Op de website www.wonenlimburg.nl/huuraanpassing vindt 
u vanaf mei meer informatie en een aanvraagformulier. 

Heeft u recht op een eenmalige huurverlaging? Doe de check!

4

4
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Wmo-ondersteuning: 
wat ging er goed en wat niet?
De Wmo draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie.  
Het gros van de aanvragers is tevreden over de Wmo-
ondersteuning die ze kregen. Maar bij een vijfde tot  
een kwart van de hulpbehoevenden, heeft de Wmo  
onvoldoende opgelost. Dit blijkt uit een onderzoek van 
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun 
inwoners
Gemeenten zijn sinds 2015 meer verantwoordelijk voor 
de ondersteuning van inwoners die zich niet op eigen 
kracht kunnen redden. Zo mogen mensen terecht bij  
de gemeente voor onder meer de aanvraag van woning-
aanpassingen, huishoudelijke hulp, begeleiding, hulp-
middelen voor zelfredzaamheid en vervoer. Honderd- 
duizenden Nederlanders maakten hier sinds de invoering 
van de Wmo gebruik van. De gemeente is verplicht om 
onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie en bepaalt 
dan met de persoon welke ondersteuning nodig is.

Wat ging er goed? 
Ruim vier vijfde van de Wmo-aanvragers kreeg een 
maatwerkvoorziening toegewezen. Dit is bijvoorbeeld 
een woningaanpassing zodat iemand langer zelfstandig 
kan thuis blijven wonen. Maar één op de tien kreeg het 
advies zelf ondersteuning te kopen of hulp van het eigen 
sociale netwerk te vragen. De doelen die de gemeente 
voor de aanvragers stelden, werden meestal gehaald. 
Drie op de vier aanvragers die ondersteuning kregen, 
vonden dat die veel hielp.

Wat ging er minder goed?
Niet iedereen had baat bij een maatwerkvoorziening. 
Ruim een kwart had ook ná hulp van de gemeente geen 
werk, opleiding, vereniging of andere vrijetijdsbesteding 
buitenshuis. Bijna een vijfde van de melders voelde zich 
zeer eenzaam. Ondanks de geboden hulp en onder-
steuning kon een kwart van de melders niet zijn eigen 
huishouden doen. Bijna een vijfde had, ook met hulp en 
ondersteuning, moeite om zich binnenshuis of buitenshuis 
te verplaatsen. En voor een kwart was het, ondanks hulp 
en ondersteuning, niet haalbaar om een zinvolle invulling 
te geven aan de dag.

(Te) groot beroep op mantelzorgers
Ouderen of mensen met een beperking kregen meestal 
een maatwerkvoorziening om zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Bijna de helft kreeg daarnaast hulp van mantel-

zorgers. Toch is voor veel mensen een maatwerkvoorzie-
ning zoals een woningaanpassing, niet voldoende. Een 
vijfde van de aanvragers is namelijk extreem eenzaam. 
Een aangepaste woning lost dat niet op. De gemeenten 
deden een (te) groot beroep op mantelzorgers. Uit het 
onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers vinden dat de 
gemeente alleen naar de hulpbehoevende kijkt en niet 
naar de verzorgers. Voor hen is de zorgvraag vaak zo 
hoog, dat ze het mantelzorgen niet lang volhouden omdat 
ze er zelf aan onderdoor gaan. 

Eenzaamheid eerder signaleren
Het Social Cultureel Planbureau adviseert gemeenten onder
meer om de informatievoorziening voor hulpbehoevenden
te verbeteren. Zo wordt er afgeraden om dit vooral te 
doen via internet. Niet iedereen maakt immers gebruik 
hiervan. Ook moeten gemeenten zorgen voor meer kennis 
over specifieke groepen, zoals mensen met dementie, 
psychische problemen, verslaafden en daklozen. 
Het signaleren van eenzaamheid is niet te onderschatten, 
blijkt uit dit onderzoek. Gemeenten moeten dit veel 
vaker proberen te signaleren.  
Bron: Sociaal Cultureel Planbureau

Weg met de plaagdiertjes!
Het is geen leuk onderwerp en bij het idee alleen al krijg 
je koude rillingen, maar in en om het huis worden we 
omringd door plaagdiertjes. In principe moet je als huurder 
‘ongedierte’ zelf bestrijden. We nemen er een paar onder 
de loep die deze zomer heel hardnekkig zijn.

Bedwants
Bedwantsen zijn lastig te herkennen, omdat ze zich 
verstoppen op onzichtbare plekken, zoals naden,kieren, 
randen van plafonds en het uiteinde van je bed of bank. 
Bedwantsen zijn lastig te bestrijden. Je kunt proberen 
alles heel goed schoon te maken, ook alle kieren, randen 
en naden. Het meest simpele is plakband rondom je bed, 
dan komen ze vast te zitten. Je kunt ook een bestrijdings-
middel of stoom gebruiken.

Fruitvlieg
Een wijfje kan per dag wel 300 tot 900 eitjes leggen die 
zich binnen twee weken ontwikkelen tot een volwassen 
fruitvlieg. Zo kan één overrijpe banaan een ware plaag 
veroorzaken. Bestrijd ze door overrijp fruit weg te gooien, 
flink te luchten en te stofzuigen. Voorkomen is natuurlijk 
nog beter. Houd de keuken schoon, bewaar fruit en groente 
in afgesloten bakken en sluit de vuilnisbak goed af.
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Colofon
uitgave Huurdersorganisaties

In het werkgebied van Wonen 

Limburg zijn 3 huurdersorganisaties 

actief. Zij vertegenwoordigen onze 

huurders. Zij hebben een gezamenlijke 

samenwerkingsovereenkomst met hen 

gesloten en overleggen regelmatig met 

elkaar. De meeste organisaties hebben een 

eigen website. De Huurdersraad bestaat 

uit een vertegenwoordiging van alle 

huurdersorganisaties van Wonen Limburg:

 

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van  

dit info -blad, mail dan naar 

redactiehb@shmlweert.nl

Stichting Huurdersbelangen 
Midden-Limburg
Voor regio Weert

Telefoon: 
 

0495 - 54 38 58

E-mail: 
 

info@shmlweert.nl

Website: 
 

www.shmlweert.nl

Facebook: 
 

shmlweert

Twitter: 
 

@shml_Weert

Stichting Huurdersbelangen 
Maas & Roer
Voor regio Roermond

Telefoon: 
 

0475 - 53 32 12 

E-mail: 
 

shmr@home.nl

Website: 
 

www.shmr.nl

Stichting Huurdersbelangen 
Zuid-Limburg
Voor regio Zuid Limburg

Telefoon:
 

06 - 21605175

E-mail: 
 

Nicole.houwen@shzl.nl

Website: 
 

www.shzl.nl

Facebook: 
 

www.facebook.com/shzl.nl

Twitter: 
 

www.twitter.com/shzl_wl

redactie Ton Doensen, Frans van Vugt, 

Léon Bouwels

De redactie behoudt het recht om, in overleg 

met de schrijver, ingezonden brieven in te 

korten of tekstueel aan te passen.

Huurdersbelang is als webversie beschikbaar 

op de website van de huurdersorganisaties.

http://huurdersraad-wl.nl

opmaak

 

Anne Halfers, 

druk

 

DSW

grafisch ontwerpbureau, Weert 

Tips voor een goede relatie 
met uw buren

• Kondig aan wanneer u gaat klussen. Kleine moeite, groot gebaar. 
• Maak afspraken met uw buren, bijvoorbeeld over muziek en feestjes. 
• Gebruik de wasmachine bij voorkeur niet na 22.00 uur ’avonds. 
• Houd er rekening mee dat harde vloeren als laminaat of tegels geluid weerkaatsen. 
• Heeft u een hond die vaak blaft, raadpleeg dan eens een dierenarts voor advies. 
• Zet in verband met de veiligheid geen spullen in het trappenhuis en op de galerij. 
• Zorg dat uw was niet voor de ramen van uw benedenburen hangt. 
• Ook vuilniszakken op balkons staan slordig en stinken. 
Voor sommige appartementensgebouwen gelden speciale regels.  
U ontving deze regels bij het tekenen van het huurcontract. 

STAP 1: Maak kennis
Iedereen heeft gewoontes, die anderen misschien vreemd of zelfs vervelend 
vinden. Die ergernis verdwijnt vaak snel als u wat meer over de ander te weten 
komt. Het is daarom prettig als u elkaar leert kennen. Nodig de buren bijvoorbeeld 
eens uit voor een kopje koffie.

STAP 2: Praat erover
Benader uw buurtgenoten in het geval van overlast vriendelijk. Blijf in gesprek 
om samen tot een oplossing te komen. Zorg ervoor dat u rustig blijft en duidelijk 
vertelt wat u dwarszit. Neem allebei de tijd om naar elkaar te luisteren en over 
het probleem te praten. Zo kunt u gezamenlijk afspraken maken om de overlast 
te beperken.

STAP 3: U komt er samen niet uit, hoe verder?
U heeft gesproken met de overlastveroorzaker maar helaas komt u samen niet tot 
een oplossing. In dat geval staan wij voor u klaar. U kunt bij ons altijd melding maken 
van uw klacht via het meldingsformulier. Als andere buren dezelfde overlast ervaren, 
zet de klachten dan samen op papier en praat erover. Samen staat u sterk.

Wij behandelen uw melding zorgvuldig
We ontvangen uw melding graag schriftelijk. Zo kunnen wij een dossier opbouwen 
en alle gegevens zorgvuldig bewaren. In sommige ernstige gevallen hebben we 
dit dossier nodig om juridische stappen te kunnen ondernemen. Als u niet wilt 
dat uw naam bij de overlastveroorzaker bekend wordt, kunt u dat aangeven op 
het meldingsformulier. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens dan alleen bij 
de behandeling van uw melding.

Wij benaderen u
Nadat wij uw schriftelijke melding hebben ontvangen, nemen wij contact met u 
op. Samen bespreken we hoe we de situatie het beste kunnen aanpakken.

STAP 4: Buurtbemiddeling
Een aantal gemeentes biedt de mogelijkheid tot 
buurtbemiddeling. Dat betekent dat u deskundige 
hulp kunt krijgen om tot een oplossing te komen 
met uw buren. Informeer hiernaar bij uw 
gemeente of bij ons WoonAdviesTeam.

Tekst: Wonen Limburg


