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Voorwoord

Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd laat het coronavirus al bijna anderhalf jaar
ons normale leven uit de rails lopen. De impact op de samenlevíng is groot. Zo ook voor
Huurdersbelangen Weert. De tweejaarlijks contacten met de bewonerscommissies hebben niet altijd
doorgang kunnen vinden, evenals de succesvolle Huurdersdag. De digitale vergadering met de
Huurdersraad, werkgroepen en met medewerkers van Wonen Limburg is echter een redelijk
alternatief gebleken, maar kan niet op tegen fysieke aanwezigheid; het contact tussen mensen.

Het beoogde doel om efficiënter te gaan werken is nagenoeg gehaald, maar het blijft een
doorlopend proces en een grote uitdaging omdat vast te houden; zeker als Huurdersbelangen een
stabiele en toekomstgerichte organisatie wil blíjven. Huurderbelangen blijft investeren in gesprekken
met de ketenpartners, de complexbeheerders en leefbaarheidsmedewerkers van Wonen Limburg; en
niet onbelangrijk de voorzitters van de bewonerscommissies. De gedachte is dat met een verdieping
van de persoonlijke contacten en adequate communicatie, ondanks de beperkingen door het
coronavirus, meer wederzijds begrip ontstaat voor ieders rol en ons gezamenlijk doel 'tevreden
huurders' dichterbij brengt.

Het bestuur verwacht ook in 2022 nogenige beperkingen te zullen ondervinden van het coronavirus
alvorens Huurdersbelangen weer'op volle oorlogssterkte'aan de slag kan gaan. Maar het ís niet
verkeerd van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn. Huurdersbelangen gaat
bekijken of haar activiteiten in het voorjaar te plannen zijn, of anders is te organiseren.

Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug op dit verslagjaar, dat zonder de inzet van zijn
medewerkers niet mogelijk was geweest. Huurdersbelangen bedankt de bewonerscommissies,
leefbaarheidsmedewerkers, complexbeheerders, overige medewerkers en directie van Wonen
Limburg, plus alle andere partners voor de prettige samenwerking in dit verslagjaar.

Dank allen.

Voorzitter Ton Doensen
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Organisatie en bestuurssamenstelling
Het jaar 2021 stond in het teken van het verder uitwerken en verdiepen van Huurdersbelangen. Het
streven naar een toekomstgerichte huurdersorganisatie is een uitdaging. Een uitdaging die wij
integraal, samen met de Huurdersraad en Wonen Limburg, moeten oppakken. Ook al mag
Huurdersbelangen Weert zich gelukkig prijzen met een groot aantal medewerkers; leeftijd en een
snel veranderende samenleving vragen om andere competentie§, andere werkstructuren, c.q.

werktijden. Dit alles beïnvloedt de rol van de vier Huurdersorganisaties, die tevens zítting hebben in
de Huurdersraad, in relatie tot Wonen Limburg en in hun rol als belangenbehartigers voor huurders,
De onderliggende vraag is of de Huurdersorganisaties gewapend met de kennis van het verleden,
met vertrouwen een koers kunnen bepalen voor de toekomst.

Het bestuur bestond op l januari 2021 uit: Ton Doensen (Voorzitter & Penningmeester), Léon

Bouwels (vicevoorzitter-secretaris), Joke de Vrankrijker (Bestuurslid), Jan Vlemmings
(erebestuurslid).

Op 8 maart 2021 ís er als bestuurslid bijgekomen Frits Aspers (voorzitter bewonerszaken), Theu
Geuskens (bestuurslid) per 01 december 2021.

Medewerkers: Francíen Doensen (administratie), Dylan Gubbels (lCT sinds 1 febr.2020), Udo
Kooijmans (taalcorrector sinds 1 oktober 2020), Margriet Peeters (secretaris bewonerszaken en
tweede penningneester sinds 1 november 2020!,, Carolien Stienen (Brochure Bc).

Mutaties
Geen mutaties.

Huisstijl
Nadat in 2020 Huurdersbelangen een nieuw logo heeft gekregen is het bestuur doorgegaan om de
huisstijl aan te passen, op banner, briefpapier etc. Ook de formele naam van de Stichting
Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML) is vervangen door Huurdersbelangen Weert.

Kentoor
Het kantoor aan de Langpoort 7a is open van maandag tot ën met woensdag vanaf 9.00 uur tot en
met 12.00 uur. Bezoekers kunnen daar vrij ínlopen met vragen. Kleine klachten worden door Joke
Vrankrijker en Francien Doensen behandeld. Huurdersbelangen Weert werkt met het
administratiesysteem Lasso.

Bewonerscommissies
Het aantal bewonerscommissies is in 2021 stabiel gebleven. De bewonerscommissies zetten zich
voor langere tUd in voor hun appartementencomplex. De Bewonerscommissies en klankbordgroepen
zijn zelfstandig en kunnen voor advies bij de Huurdersbelangen Weert terecht. Huurdersbelangen
vergadert tweemaal per jaar, of zo vaak als nodig is met de bewonerscommissies en medewerkers
van Wonen Limburg. Met een goede interactie en communicatie willen wij samen streven naar een
efficiënte klachtenprocedure.
Aangesloten en door Wonen Limburg erkende bewonerscommissies zijn:

1. Agneshof
2. Exedra §taete
3. Geertenhof
4. Hubertus & Joris
5. Hushoven
6. Kastanjehof
7. Kuíjperflat
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8. Nedermazehof
9. Oranjeflat
10. Pius X Hof
11, Poort van Limburg

12. St. Louis

13. Willem Litjenshof
14. Willem de Zwijger
15. De Wijngaard
16. Zilvermeeuw
17. Zuyderborgh
18. Pales

Overleg
Huurdersbelangen voert periodiek of incidenteel overleg met een groot aantal partners, waaronder:

1. Woningcorporatie Wonen Limburg (verhuurder met 26.000 woningen).
2. Huurdersraad Wonen Limburg (periodiek overleg met vier Huurdersorganisaties en directie

Wonen Limburg). Afgevaardigden voor Huurdersbelangen, Ton Doensen en Léon Bouwels.

3. Woonlasten Wakers (samenwerkÍngsverband van acht huurdersorganisaties in Midden-

Limburg). Afgevaardigden voor Huurdersbelangen, ïon Doensen en Theu Geuskens.

4. Bewonerscommissies (18 totaal).
5. Ketenpartners.
6. lndividuele huurders van Wonen Limburg.

7. Gemeente Weert.
8. Buurtbemiddeling.
9. Particuliere huurders/vastgoedeigenaren.

Commissies en werkgroepen:

Fin. Com, (Financiële zaken huurdersorganisaties). Afgevaardigde Ton Doensen (voorzitter
commissie).
Redactiecommissie (Huurdersblad met een bereik van 25.000 huurders). Afgevaardigden

Léon Bouwels, Ton Doensen.

Duurzaamheid (vier huurdersorganisaties met Wonen Limburg). Afgevaardigde Léon

Bouwels.
Klachtenafhandeling {vier huurdersorganisaties met Wonen Limburg). Afgevaardigden Ton

Doensen en Léon Bouwels.
Werkgroep betaalbaarheid (vier huurdersorganisaties met Wonen Limburg). Afgevaardigden

Margriet Peeters.

Prestatieafspraken
De wonin§corporaties maken periodiek afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de
prestaties die ze gaan leveren. ln die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan

bouwen voor welke doelgroep. Maar ook over betaalbaarheid, huisvesting van bepaalde

doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. Dit verslagjaar heeft Huurdersbelangen

aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van wijken voor iedereen, leefbaarheid en sport,
betaalbaarheid en de toegankelijkheid: met name voor het VN-verdrag voor de rechten van de mens

met een beperking.

1.

2.

3.

4.

5.
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Adviezen
Huurdersbelangen heeft dit verslagjaar ongevraagd en gevraagd adviezen uitgebracht aan Wonen
Limburg over:

o Het BOD 2022 prestatieafspraken Wonen Limburg gemeente Weert.
o Zienswtjze gebiedsvisie Keent Moesel.
o Stallingscootmobiels.
o Normen stellen aan het aanleggen van harde vloeren (geluidshinder).
r HuurdersparticipatieWonen Limburg.
o Strategische Koers Wonen Limburg.
o Vragen over energietransitie Laurenburg.

Overige activiteiten
Huurdersbelangen wiljaarlijks een informele bijeenkomst organiseren met vertegenwoordigers van
ketenpartners, leefbaarheidsmedewerkers, complexbeheerders en voorziËers van de
bewonerscommissies. Door het coronavirus is een fysieke bijeenkomst dit verslagjaar niet mogelijk
gebleken.

Huurdersbelang is een huis-aan-huísblad voor alle huurders van Wonen Limburg en wordt 3 maal per
jaar uitgegeven. Het info-blad Huurdersbelang is een uitgaven van de Huurdersraad, onder redactie
van Huurdersbelangen Weert,

Huurdersbelangen Weert is actief op de sociale media en heett een actuele website, Facebook- en

twitteraccount.

Klachten
Als partijen elkaar snel kunnen vinden, bereikbaar zijn en klachten kunnen bespreken, dan is een
adequate melding c.q. klachtenafhandeling mogelíjk. Door het vertrouwen dat Huurdersbelangen
stelt in communicatíe en in de samenwerking is het niet nodig en zelfs onwensel'ljk om klachten in te
sturen over een ketenpartner of medewerkers van Wonen Limburg. Huurdersbelangen gaat deze
klachten vooraf wegen. maar wil er samen uitkomen. ln dit verslagjaar is het bestuur van
Huurdersbelangen Weert ook redelijk te spreken over de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld.

ln ZOZT hebben 258 huurders van Wonen Limburg een klacht ingediend. Dat is minder dan voorheen
en komt mogelíjk door het coronavÍrus. Van huurders in de vrije sector hebben wij 18 klachten in
behandeling genomen. Zie ook het klachtenrapport 2021.

Klachtenproces
Klachten komen via de mail, balie en bewonerscommissies bij Huurdersbelangen Weert binnen.
Na het indienen van een klacht of melding bij Huurdersbelangen gaat Huurdersbelangen aan de slag.
Klachten en meldingen die binnenkomen met een relevante juridische component of technisch
complex giian rechtstreeks naar Wonen Limburg.

Een melding of klacht die door een huurder wordt ingediend en onderhoudtechnisch is, stuurt
Huurdersbelangen terug naar de buurtwinkelvan Wonen Limburg. Pas als Wonen Limburg (te) laat
reageert op de melding, komt Huurdersbelangen in actie.
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Aandachtspunten voor Huurdersbelangen Weert
Het bestuur van Huurdersbelangen Weert krijgt veel klachten als het gaat over leefbaarheid,
gelilktijdig ook een van de meest complexte onderwerpen. Het handelt hierbij om verwarde
personen, druggerelateerde overlast en hufterig gedrag; in zijn algemeenheid de maatschappelijke
verruwing die het woongenot in sterke mate aantasten. Het toewijzingsbeleid, het ontbreken van
een huishoudelijk reglement, de handhaving, de wie-doet-wat vraag, en het gebrek aan een integrale
aanpak om het probleem adequaat aan te pakken dragen bij aan deze problematiek. Voor
Huurdersbelangen blfft dit een belangrijk punt van zorg. Het kan niet zo zijn dat het woongenot van
welwillende en hetalende huurders wordt aangetast door het niet willen acteren van de verhuurder
e.a. bevoegde ínstanties.

Een voor Huurdersbelangen tweede aandachtspunt is; de gemengde complexen, waar huurders en

eigenaren, verenigd in een vereniging van eigenaren (VvE), samenwonen. Tegengestelde belangen
kunnen tot frictie leiden en zelfs contrair zijn aan de Overlegwet. De oplossingsrichting is om bij het
stichten van een nieuwe (gemengde) VvE de positie van de huurder (binnen kaders) te borgen.

En als laatste de brandveiligheid in de complexen; mede door het toenemend aantal scootmobiels,
elektrische laadpunten en soms obstakels door bewoners in de gangen geplaatst van de complexen.
Huurdersbelangen is in afwachting van Wonen Limburg om dit probleem te handelen. Ook van
huurders mag verwacht worden dat zij vooraf aan de aanschaf van een scootmobiel in overleg gaan

met Wonen Limburg. Communicatie over en weer kan veel ongenoegen vooraf voorkomen.

Jaarrekening2O2L
De jaarrekening wordt opgemaakt door een extern controller. Deze behoeft ook de goedkeurig van
Wonen Limburg en Fin. Com.

Begroting
De begroting moet worden ingeleverd vóór 1 oktober van het verslagjaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar. De begroting wordt ter goedkeuring aan de Fin. Com. en Wonen Limburg voorgelegd.

ln de begroting zijn de gelden opgenomen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld aan de
bewonerscommíssies.
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Tot Slot
Dialoog en samenwerking waar het kan en waar we samen met bewonerscommissies, medewerkers
van Wonen Limburg en iedereen die dagelUks bezig is met wonen en welzijn het beste doen voor
mensen, zodat zij zich thuis voelen.

Blijf met ons meedenken en blijf meedoen! Uw bijdrage groot of klein is van harte welkom.

Léon Bouwels /
,,Lr<-€ -/

ns

WeerU

@Jaarverclag 2021§HML
Léon Bouwels
Vicevoorzitter-secreta ris

Praktische informatie :

Locatie: Langpoort 7a, 6001 CL Weert
E-mailberichten: info@shmlweert.nl; Website www.shmiweert.nl
Telefoonnummer 0495-543858 en 0495-223 119
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