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

Wie zijn de bestuurlijke “gezichten” van HVM ?
De heer Louis Roumans is voorzitter. Hij heeft zijn sporen verdiend als
kaderlid van de vakbond en is ook jarenlang politiek actief geweest. Zijn
motivatie om zich in te zetten voor alle leden van HVM en huurders van
Wonen Meerssen is dus historisch gezien geen vreemde keuze geweest.
De heer Jan Cabo is penningmeester. Jan heeft jarenlang een leidinggevende functie gehad bij de Boerenleenbank, de huidige RABO bank. Als
voorzitter van de Bewonerscommissie Meerssen Centrum heeft hij de nodige ervaring met de huurdersvereniging opgedaan en als “bankwerker” lag
het voor de hand dat hij penningmeester werd van HVM.
De heer George Colson is secretaris. Hij studeert rechten aan de HJO in
Sittard en loopt sinds kort stage bij Slachtofferhulp Nederland als medewerker juridische dienstverlening. Hij is als jongste bestuurslid van HVM én als
aankomend jurist, een welkome aanwinst voor de vereniging.
Mevrouw Oksana Planidina is bestuurslid. Zij is werkzaam in de Zorg en
is maatschappelijk erg betrokken bij het welzijn van haar “cliënten”. Dus
voor haar geldt het bestuurslidmaatschap dan ook als een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Haar naam is niet bepaald Nederlands. Oké goed geraden, zij komt uit Rusland.
De heer Gèr Cortenraad is bestuurslid. Gèr is dit voorjaar bij HVM gestart
als bestuurslid. Hij is altijd werkzaam geweest in de assurantiewereld en zal
op administratief en verzekeringsgebied zeker zijn steentje gaan bijdragen
aan het goed functioneren van Huurdersvereniging Meerssen.

Beste huurders en leden van HVM
Voor u ligt het derde HVM Infomagazine. Dit is een
periodiek informatieblad van en voor alle huurders
van Wonen Meerssen
Ondanks de opkomst van internet en alle andere
moderne sociale communicatiemiddelen kiezen we
ook voor een gewoon papieren infoblad omdat we
merken dat daar behoefte aan is.
Welnu hier de derde uitgave met enkele nieuwtjes
over onze huurdersvereniging en de plannen voor
de nabije toekomst.
De reacties op de eerste nummers van het HVM
Infomagazine zijn (zeer) positief. De lezers waarderen de inhoud van het blad als goed en voldoende
informatief.
Blijf ons mailen en laat weten wat u van HVM vindt.
Discussieer mee over actuele thema’s. In elk volgend nummer ruimen we een pagina in voor uw
bijdrage in de nieuwe rubriek “Podium”.
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
Ons (post) adres:
Huurdersvereniging Meerssen,
Past. Nic. Creftenstraat 18.06
6231 HH Meerssen
043-8512230
Bezoek ook onze website:
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Persberichten WOONBOND

Kabinetsbeleid raakt hurende middeninkomens maar bevordert doorstroming huurmarkt amper

Persbericht

Huurprijzen moeten omlaag
De huren van sociale huurwoningen bij
de woningcorporaties stegen per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 1,1 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De beperkte stijging komt
door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en corporatiekoepel Aedes sloten om de huurstijgingen te beperken
en door de lage inflatie van 0,3%. De Woonbond vindt het
goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet
dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie
en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen de huren circa 10% boven de inflatie. Veel huurders kunnen de huur
amper opbrengen.

Huurders hebben de huren de afgelopen fors zien stijgen
terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam. Een komend
kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt,' stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. 'Dat
kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale
huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt
weer doorgerekend aan de huurder en dat heeft geleid tot
een huurexplosie.' De verhuurderheffing bedraagt in 2017
1,7 miljard euro.
De Woonbond pleit voor een huurverlaging van 10%. 'Een
schone taak voor een nieuw kabinet,' aldus Paping.

Brandveiligheid
Brand. Iets waaraan we liever
niet denken. Want zelfs een
kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis
gaat, de schade beperken.
Lees hier alles over brandveiligheid in en om het huis.
https://www.brandweer.nl/
brandveiligheid

Inkomensafhankelijke huurverhogingen hebben de afgelopen jaren amper effect gehad op doorstroming in
de huursector, blijkt uit gepubliceerd
onderzoek van ING. Ruim 80% van
de huurders met een hoger inkomen
geeft aan dat de huurverhogingen
van de laatste jaren geen invloed
hebben gehad op hun verhuisgedrag.
Hiermee wijken ze nauwelijks af van
sociale huurders met een lager inkomen. Huurders geven aan vaak geen
betaalbaar alternatief te hebben. De
huren in de vrije sector zijn onbetaalbaar en een koopwoning is vaak ook
geen optie.
Huurders hebben door invoering van
de inkomensafhankelijke huurverhoging wel flink minder te besteden.
Ruim 40% van de sociale huurders
moet bezuinigen door de huurverhogingen van afgelopen jaren. Sparen is
voor veel huurders niet mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig
hebben om rond te komen. De helft
van de huurders komt dan ook niet
aan sparen toe.
Woonbonddirecteur Ronald Paping:
‘Het is krom dat de overheid probeert
huurders met een bescheiden middeninkomen weg te pesten uit de sociale sector met enorme huurverhogingen, terwijl deze huurders vaak al
forse huurprijzen betalen en nergens
anders terechtkunnen.’
Er loopt nog een rechtszaak tegen de
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Om deze huurverhogingen te kunnen
innen geeft de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens door
aan verhuurders en schendt daarmee
de privacy van huurders. In oktober
wordt de uitspraak van de rechtszaak
van de Woonbond over de inkomensafhankelijke huurverhoging of
‘Gluurverhoging’ tegen de staat en
verhuurderskoepels verwacht.

Informatie van het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen
De afgelopen maanden heeft er regelmatig en intensief overleg plaats gevonden tussen verhuurder
Wonen Meersen en de Huurdersvereniging Meerssen. Met name de samenwerkingsovereenkomst
tussen WM en HVM en het behandelen van de adviesaanvraag Meerjaren Onderhoudsbegroting 2018
-2027 kwamen aan de orde. Ook hebben we een aantal nota’s van WM behandeld over het Verkoopbeleid en de Portefeuillestrategie.
Een van de andere belangrijke onderwerpen was het overleg over de prestatieafspraken tussen gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen op 7 juni 2017. Hieronder volgt
een korte samenvatting van de afspraken uit het overleg.
Het doel van dit overleg is om afspraken te maken over hoe uiteindelijk te komen tot prestatieafspraken tussen gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen. De laatste getekende prestatieafspraken dateren uit 2012.
Gemeente Meerssen heeft geen woonvisie en wethouder Houben geeft aan dat deze er in deze coalitieperiode ook niet meer zal komen. Een gemeentelijke woonvisie moet een integraal plan zijn en het
opstellen ervan kost veel tijd. Die tijd en capaciteit is er niet meer tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
Hoewel de gemeente Meerssen dus géén woonvisie heeft, hebben de 18 gemeenten in ZuidLimburg wel gezamenlijk een structuurvisie wonen opgesteld. Deze worden vertaald naar drie
regionale visies (Maastricht/Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek). Daarnaast is er een Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en treedt naar verwachting in 2019 de Omgevingswet in werking. Daarnaast heeft de gemeente Meerssen natuurlijk ook beleid met betrekking tot wonen. De
vraag is of een gemeentelijke woonvisie hier nog iets aan kan toevoegen.
Huurdersvereniging Meerssen denkt van wel. HVM vraagt zich af of een gemeentelijke woonvisie
als vertaalslag vanuit de regionale structuurvisie niet noodzakelijk is om concrete prestatieafspraken te
maken.
Wonen Meerssen heeft in 2015 reeds een voorzet voor prestatieafspraken gemaakt, gebaseerd op
de Kamerbrief van Minister Blok d.d. 22 juni 2015 over de prioriteiten en de staat van de volkshuisvesting. Onlangs is de Staat van de volkshuisvesting 2017 gepresenteerd en hierin staan dezelfde thema’s centraal. Zolang er geen gemeentelijke woonvisie is, kunnen op basis van deze algemene thema’s prestatieafspraken op hoofdlijnen worden gemaakt. Hoewel het dan niet kan gaan over bijvoorbeeld het aantal benodigde zorggeschikte woningen in de kern Geulle, kunnen dit toch heel concrete
afspraken zijn. Een van de afspraken zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de gemeente Meerssen binnen
een bepaalde termijn na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 een woonvisie opstelt. Het is belangrijk
dat de prestatieafspraken flexibel zijn, zodat wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt, de prestatieafspraken gemakkelijk kunnen worden aangepast. Ook is
het van belang om een goed tijdspad op te stellen en is het belangrijk dat de drie partijen gelijk optrekken en een gelijk kennisniveau hebben. Tenslotte moeten de prestatieafspraken op
“Meerssense maat” zijn en gebaseerd zijn op vertrouwen en
niet op wantrouwen. In de prestatieafspraken moeten prestaties
voor alle drie de partijen worden opgenomen. Alle drie de partijen hebben een taak en moeten hier ook invulling aan geven.
Wethouder Houben stelt het volgende voor:
1. Allereerst zal de gemeente haar beleid presenteren. Wat doet
gemeente Meerssen?
Welk beleid is er? Met welke randvoorwaarden / wet- en regelgeving moet rekening worden gehouden etc.?
2. Vervolgens presenteert Wonen Meerssen haar beleid. Wonen Meerssen heeft voor zichzelf duidelijke en bewuste keuzes gemaakt. Maar zijn dit ook de keuzes van gemeente en HVM?
3. Huurdersvereniging Meerssen presenteert de agenda die zij bij haar achterban heeft opgehaald.
Wat vinden de huurders belangrijk? Denk aan betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, etc. Hiervoor worden drie aparte avonden ingepland. Dit kan in het kantoor van Wonen Meerssen. In een vierde sessie kunnen vervolgens zaken worden geconcretiseerd om tot concrete prestatieafspraken te
komen. Hiervoor kan eventueel een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle drie de partijen worden
gevormd. De afspraken worden gepland in september, oktober en november.
Tenslotte biedt wethouder Houben aan om, indien HVM daar behoefte aan heeft, een (informeel) overleg in te plannen met HVM zonder Wonen Meerssen. Gemeente Meerssen en Wonen Meerssen en
Wonen Meerssen en HVM overleggen immers ook onderling.

Huurdersvereniging Meerssen behartigt de belangen van alle huurders van Wonen Meerssen. Door middel van overleg en
advies probeert HVM een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te scheppen voor de leden en huurders in het algemeen.
HVM staat voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunt HVM de
verschillende bewonerscommissies die actief zijn in hun werkgebied.
Meld u aan en praat en denk mee !
Vul de aanmelding vandaag nog in. Knip uit en stuur deze in een gesloten envelop naar het onderstaand adres. Een
postzegel is niet nodig.
Bezoek ook onze website www.huurdersverenigingmeerssen.nl

