
HVM INFOMAGAZINE 

Voor u ligt het eerste HVM Infomaga-
zine. Dit is een periodiek informatie-
blad van en voor alle leden van de Huur-
dersvereniging Meerssen. 
 
Ondanks de opkomst van internet en 
alle andere moderne sociale communi-
catiemiddelen kiezen we ook voor  een 
gewoon papieren infoblad omdat we 
merken dat daar behoefte aan is. 
 
Welnu hier de eerste uitgave met enkele 
nieuwtjes over onze huurdersvereniging 
en de plannen voor de nabije toekomst. 
 
Het blad is niet alleen bedoeld als mid-
del om de leden op de hoogte te bren-
gen van nieuws en informatie van het 
bestuur. We willen ook graag de inbreng 
van de lezers. Zijn er zaken rond de 
woon– leefomstandigheden in uw buurt 
die u belangrijk vindt en wilt delen met 
anderen?  Wij willen u vragen die op 
papier te zetten in de vorm van een kort 
en bondig verhaal, positief, negatief, 
grappig, ontroerend, wat het ook is, 
stuur het naar de redactie. Wij zullen 
altijd eerst contact met u opnemen over 
de plaatsing van uw reactie. 
 
Wij ontvangen uw reactie het liefst in 
PDF-formaat en als dat niet lukt, is een 
hand geschreven verhaal ook prima. 
 
Stuur uw verhaal naar:  
de redactie van HVM Infomagazine 
hvmeerssen@ziggo.nl 
 
Of per post naar:   
Huurdersvereniging Meerssen,  
t.a.v. de redactie van  
HVM Infomagazine 
Past. Nic. Creftenstraat 18 06 
6231 HH Meerssen 
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Een nieuw bestuur 
Zoals u waarschijnlijk al hebt gelezen in de Geulbode heeft de 

Huurdersvereniging Meerssen een nieuw bestuur gekozen tij-

dens de bijzondere algemene ledenvergadering van 4 juli 

2016. 

Tijdens de eerste vergadering op 12 juli 2016 van het nieuwe 

bestuur, hebben de leden de bestuurstaken verdeeld en met 

algemene stemmen goedgekeurd. 

Het bestuur: 

Voorzitter:    de heer Louis Roumans 

Secretaris:    de heer Leon Gerards 

Penningmeester:  de heer Jan Cabo 

Bestuursleden:  Mevrouw Marlies Deckers 

      Mevrouw Oksana Planidina 

Verder heeft de Huurdersvereniging Meerssen twee ondersteu-

nend medewerkers mogen verwelkomen.  

De heren Loe DeJong en Leon Vermeeren, zullen de vereni-

ging daar waar nodig met raad en daad bijstaan. Deze onder-

steunend medewerkers maken overigens geen deel uit van het 

bestuur. 

Periodiek informatieblad van Huurdersvereniging Meerssen 
HVM Infomagazine voor huurders in Meerssen, met nieuws, informatie, achtergronden en 
discussie op huurgebied.  

 Herfst 2016 
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Prioriteiten Werkplan 2017 
Vanuit de bijzondere algemene ledenvergadering van 4 juli 2016 is er een inventa-

risatie gemaakt van de naar voren gebrachte punten waarvan de leden vinden dat 

het bestuur van HVM de komende tijd aandacht aan moet besteden. 

De bestuursleden hebben in de vergadering van 2 augustus 2016 besloten een 

prioriteiten lijst samen te stellen van onderwerpen die door de leden als het meest  

urgent naar voren zijn gebracht. Deze zullen in een Werkplan 2017 op de Algeme-

ne ledenvergadering in november 2016 ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

alle leden.  

Wat zijn zoal de urgente onderwerpen 
Wat erg naar voren kwam uit de inventarisatie was dat de leden openheid van het 

bestuur HVM verwachten, een goede communicatie met de leden van HVM, het 

bevorderen van een goede samenwerking tussen HVM en de leden van de Bewo-

nerscommissies, duidelijke en begrijpelijke informatie voor alle leden. Kortom de 

Huurdersvereniging Meerssen moet er zijn voor alle huurders van Wonen Meers-

sen. Huurders moeten kunnen waarnemen dat hun belangen serieus worden ver-

tegenwoordigd door het bestuur van HVM. 

Er valt dus voor iedereen veel te doen 
Uit de meeste van de hierboven genoemde punten blijkt dat voor het bestuur ge-

noeg werk aan de winkel is. De leden hebben duidelijk gemaakt wat er van het 

bestuur wordt verwacht. 

Het bestuur neemt die verantwoordelijkheid serieus. Maar het bestuur heeft ook 

de input van de leden  nodig. Dus laat je stem horen en mobiliseer ook je mede-

huurders/buren om actief betrokken te blijven bij Huurdersvereniging Meerssen en 

de Bewonerscommissie. 

 

 

 

 

COMMUNICATIE 

 

Communicatie is misschien wel het 
meest gebruikte containerwoord van 
de laatste tijd. Vrijwel elke oplossing 
wordt tegenwoordig gezocht in ‘betere 
communicatie’. En bijna elk probleem 
wordt als een communicatieprobleem 
gezien. 
 
Je kunt het zo gek niet bedenken of 
we plakken er het begrip communica-
tie op. Daarmee wordt het zo breed en 
zo vol dat het eigenlijk weer leeg 
wordt. Betekenisloos.  
 
Moeten we daar niet eens wat precie-
zer in worden?  
 
Al was het alleen maar om er met el-
kaar beter over te kunnen communice-
ren… 
 
 
 

 

Werk aan de winkel ! 

Zicht op de toekomst van HVM 



Het belang van de Bewonerscommissie 
 
Bewoners hebben kennis van hun buurt en ideeën  voor verbetering. Wij 
horen die graag. Het is onmogelijk voor Wonen Meerssen om met alle 
huurders apart in overleg te gaan. Hiervoor is de samenwerking met een 
vertegenwoordiging van bewoners nodig.  
Een actieve bewonersvertegenwoordiging is betrokken bij het complex en 
fungeert als aanspreekpunt voor de buurt. Een bewonerscommissie is 
pas formeel als de huurders hiermee ingestemd hebben en als er een 
samenwerkingsovereenkomst is getekend met Wonen Meerssen.   
 

Huurdersvereniging Meerssen en een visie op participatie  
met de Bewonerscommissies. 
 
Alles wat wij doen en de keuzes die wij maken, heeft invloed op de wo-
ning en woonomgeving van onze leden. Daarom vinden we het belangrijk 
dat bewoners meepraten en onze verhuurder adviseren. Dit willen we 
doen samen met bewonerscommissies.   
 
De bewonerscommissies zijn gesprekspartner nummer een. Zij zijn de 
oren en de ogen in hun woongebied. 
  
Als Huurdersvereniging Meerssen willen wij samen met onze Bewoners-
commissies graag een agendacommissie Participatie formeren. In de 
agendacommissie spreken we gezamenlijk af welke thema’s in een be-
paalde periode aan de orde komen. De agendacommissie bepaalt ook 
vooraf, hoe de onderwerpen ter sprake komen. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een vergadering, een themabijeenkomst, een werkbezoek of door 
een deskundige uit te nodigen. 
Over de verdere ontwikkeling van dit participatievoorstel wordt in het vol-
gende HVM Infomagazine uitvoerig ingegaan. 

Meedoen en Meedenken 

Huurdersvereniging Meerssen (HVM) is de  belangenbehartiger van alle 
huurders van Wonen Meerssen in onze gemeente. Alle Bewonerscom-
missies zijn bij HVM aangesloten waardoor we gezamenlijk een stem 
hebben waar het de volkshuisvesting betreft. De kerntaak van de HVM is 
het behartigen van de belangen van alle huurders in Meerssen. HVM 
doet dit onder andere door zorg te dragen voor een goede ondersteu-
ning aan Bewonerscommissies en eventueel andere bewonersorganisa-
ties, zodat zij in staat zijn om adequaat op te komen voor de huurders op 
wijk- en/of buurtniveau. Dit is belangrijk én hard nodig en dient er vooral 
voor om te zorgen dat de belangen van kwetsbare groepen– waaronder 
ouderen, jongeren en gezinnen met lagere inkomens – optimaal behar-
tigd worden. 

Meedenken en meepraten over onderwerpen als huurbeleid, sloop en 
renovatie vereist veel kennis van zaken en toegang tot de juiste informa-
tiekanalen. Huurdersorganisaties bestaan veelal uit vrijwilligers die het 
veeleisende verenigingswerk vaak combineren met een baan en/of huis-
houden. Hierin worden we gelukkig voldoende ondersteund door de 
Woonbond en Wonen Meerssen. 

Meld u nu aan  als lid van de Huurdersvereniging Meerssen of 
als lid van een van de 

de Bewonerscommissies! 



Contact opnemen 

Neem voor meer informatie 

contact met ons op.   

Huurdersvereniging  

Meerssen 

Past.Nic. Creftenstraat 18 06 

6231 HH MEERSSEN 

043 8512230 

Mailadres: 

hvmeerssen@ziggo.nl 

Bezoek ook onze website:   

www.huurdersverenigingmeerssen.nl 

 

Visie Wonen Meerssen 

  

Wonen Meerssen geeft invulling aan de sociale woningbehoefte binnen de regio Meerssen 

door het verhuren en (her)ontwikkelen van woonruimten. Een ondersteunende dienst is het beheren 

(financieel, portfolio en technisch) van woonruimten voor derden. Eenieder die bij Wonen Meerssen 

betrokken is, vervult zijn of haar werkzaamheden vanuit een sociale, trotse, ambitieuze, professionele 

en solide grondhouding.  

Huurdersvereniging Meerssen 
 
Huurdersvereniging Meerssen behartigt de belangen van on-
ze huurders. Door middel van overleg en advies proberen 
zij een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen voor hun leden 
en onze huurders in het algemeen. Zij staan voor betaalbare, 
goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wij-
ken. Ook ondersteunen zij de verschillende Bewonerscommis-
sies die actief zijn in ons werkgebied. 
In alle woonkernen van de Gemeente Meerssen zijn wij nog op 
zoek naar leden voor die bewonerscommissies.  
Daarom meld u aan. Praat en denk mee ! 
Bezoek ook onze website www.huurdersverenigingmeerssen.nl 

Meld u nu aan als lid van Huurdersvereniging Meerssen voor € 0,50 per maand ! 


