
HVM INFOMAGAZINE 

Beste huurders en leden van HVM 
 
Voor u ligt het tweede HVM Infomagazine. 
Dit is een periodiek informatieblad van en 
voor alle leden van de Huurdersvereniging 
Meerssen. 
 
Ondanks de opkomst van internet en alle 
andere moderne sociale communicatiemidde-
len kiezen we ook voor  een gewoon papieren 
infoblad omdat we merken dat daar behoefte 
aan is. 
 
Welnu hier de tweede uitgave met enkele 
nieuwtjes over onze huurdersvereniging en 
de plannen voor de nabije toekomst. 
 
Het blad is niet alleen bedoeld als middel om 
de leden op de hoogte te brengen 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 ver-
haal, 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 ge-
schreven 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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INFO van het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen 

De afgelopen maanden heeft het nieuwe bestuur en ondersteunende mede-

werkers keihard gewerkt om een deel van de in 2016 gemaakte afspraken 

met de leden van onze huurdersorganisatie, zo goed en snel  mogelijk uit te 

voeren. 

HVM is sinds enkele weken aangevuld met twee nieuwe adspirant be-

stuursleden. Zij hebben al een aantal vergaderingen bijgewoond en hopen 

hierdoor inzicht in de werkzaamheden te krijgen. Op een later tijdstip beslis-

sen zij of ze definitief toe treden tot het bestuur van HVM. 

Een aantal vergaderingen met Wonen Meerssen zijn er al geweest, waarin 

afspraken zijn gemaakt voor de toekomst en over onze samenwerking. De 

eerste resultaten hiervan zijn positief ontvangen, zowel van de kant van 

Wonen Meerssen als voor HVM. 

Als bestuur van HVM hebben we het gevoel goed op weg te zijn, met veel 

hulp van de Woonbond en onze overige informatiebronnen. Het is een hele 

klus om in een materie te duiken waar de meesten van ons nooit mee te 

maken hebben gehad. We doen ons uiterste best en het gaat ons lukken. 

Volkshuisvesting is een complex en dynamisch vakgebied waar zelfs des-

kundigen moeite mee hebben. We doen er echter alles aan om onze kennis 

op dit gebied te verbreden. 

Wij hopen dat u door de info in deze uitgave inzicht krijgt in waar we mee 

bezig zijn. Natuurlijk kan niet alles in dit Infomagazine aan de orde komen. 

Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze website:   

www.huurdersverenigingmeerssen.nl 

mailto:hvmeerssen@ziggo.nl


 

Huurders zagen inkomen dalen en 

huur fors stijgen 

 

Volgens de Woonbond moet een 

nieuw kabinet kiezen voor huurverla-

ging. Het besteedbaar inkomen van 

huurders is de afgelopen jaren ge-

daald en de huurprijzen zijn juist fors 

gestegen. 

 

Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde 

inkomen van huurders op jaarbasis  

€ 900,00 gedaald. Het huren van een 

sociale huurwoning is per jaar gemid-

deld juist € 816,00 duurder geworden 

ten opzicht van 2012. 

 

“Huurders komen zo in de knel.  

Dit gaat niet langer” reageert  

Woonbonddirecteur Ronald Paping 

op deze cijfers. 

Koper beter af dan huurder 

Huren is in veel gevallen duurder  

geworden dan wonen in een koopwo-

ning. Gemiddeld betalen huurders  

€ 72,- en kopers € 68,- per vierkante 

meter. 

 

Uit berekeningen van de huurdersor-

ganisatie blijkt ook dat de ruimte voor 

huurverlaging én noodzakelijke inves-

teringen in nieuwbouw en energiebe-

sparende woningverbetering er is. 

Het is volgens Paping “een kwestie 

van goede politieke wil”. 

 

Gunstig effect huurtoeslag 

De uitgaven voor de huurtoeslag zul-

len met ruim 400 miljoen Euro dalen, 

wanneer de huurprijzen met 10% 

zouden worden verlaagd. “Zo pompt 

de regering niet onnodig geld rond”, 

aldus Paping. 

 

Persbericht WOONBOND 

Meer huurders kampen met langdurige armoede 

Steeds meer huurders zitten jarenlang in de financiële problemen, 

blijkt uit een vandaag gepubliceerde rapportage van het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL). De Woonbond ziet in de cijfers een be-

vestiging van de noodzaak voor huurverlaging. ‘Steeds meer huurders 

kunnen de huur niet opbrengen en kampen jarenlang met armoede. 

Een komend kabinet mag dit niet negeren. Huurders zijn de afgelopen 

jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Het roer moet echt 

om.’ 

Door stijgende woonlasten en achterblijvende inkomensontwikkeling 

zitten steeds meer huurders in de knel. Ruim een half miljoen hurende 

huishoudens had in 2015 een ‘betaalrisico’. Uit het PBL-onderzoek 

blijkt ook dat een groeiende groep huurders langdurig kampt met een 

betaalrisico. Van huurders die in 2009 een betaalrisico hadden had 

37% dit vier jaar later nog steeds. Van de huurders die in 2012 een be-

taalrisico hadden, heeft maar liefst 55% dit vier jaar later nog steeds. 

‘Probleem nog veel groter’ 

Het PBL kijkt alleen naar huurders met een zogenoemd ‘betaalrisico’. 

Huurders die na betalen van de huur onvoldoende inkomen overhou-

den om noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud  te kunnen 

doen. ‘Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals 

lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten. De groep huurders 

die door stijgende huurlasten moet bezuinigen en al jaren in de proble-

men zitten is dus nog veel groter.’ 

De Woonbond pleit bij een komend kabinet voor 10% huurverlaging. 

“Huurders hebben de afgelopen jaren hun inkomens zien dalen en de 

huurprijs fors zien stijgen. Het wordt hoog tijd dat betaalbaarheid van 

het huren weer centraal komt te staan in Den Haag.” 

 



Meedoen en Meedenken 

Oprichten van Bewonerscommissies. 

Zoals in de algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging Meerssen in 2016 is 
afgesproken, is het bestuur begonnen met in die woongebieden waar nog geen bewoners-
commissie is opgericht bijeenkomsten te organiseren ten einde te komen tot het oprichten 
hiervan. 

Op 6 februari heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in Geulle. Voor deze bijeen-
komst zijn 140 uitnodigingen verstuurd aan alle huurders van Wonen Meerssen in Geulle. 
Aanwezig waren 14 huurders/personen. Het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen is 
teleurgesteld in de minimale belangstelling voor deze avond. 

Aan de hand van projectie op een groot scherm, heeft de voorzitter van HVM het belang 
van een bewonerscommissie toegelicht. 

De aanwezige bewoners van Marie Koenenhof geven aan, dat de bewoners van dit com-
plex alleen een bewonerscommissie wensen voor het complex Marie Koenenhof. Samen-
werking op dit gebied met andere delen van Geulle zien zij niet zitten. 

De voorzitter van HVM legt uit dat dit niet het beleid is van Wonen Meerssen en dat dit 
verzoek ook niet door de Huurdersvereniging Meerssen kan worden ondersteund. 

Huurders moeten rekening houden met bepalingen die in de Overlegwet zijn vastgelegd. 
Hierin is een artikel opgenomen waarin staat dat een verhuurder kan besluiten slechts die 
bewonerscommissie als bewonerscommissie in de zin van deze wet aan te merken, die 
wat betreft de omvang van haar achterban van bewoners van huurwoningen van het be-
trokken woongebied het meest representatief moet worden geacht. 

Het beleid van Wonen Meerssen is er dus op gericht een zo groot mogelijke representatie-
ve bewonerscommissie voor Geulle en ook alle andere woongebieden in de gemeente 
Meerssen als overlegpartner te accepteren. 

Huurdersvereniging Meerssen betreurt het dat zij er deze 
avond nog niet in geslaagd is, te komen tot het oprichten 
van een bewonerscommissie voor Geulle. De voorzitter 
van HVM wijst nog eens nadrukkelijk op het belang van 
een bewonerscommissie. Wellicht dat er nog een ver-
volggesprek gaat plaatsvinden in Geulle. 

In april 2017 zijn twee bijeenkomsten gepland voor    
Ulestraten, ‘t Hwagveld en Meerssen Oost. Nadere infor-
matie volgt in de Geulbode en op onze website. 

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 

 

Huurdersvereniging Meerssen 
 
Huurdersvereniging Meerssen behartigt de belangen van  
alle huurders van Wonen Meerssen. Door middel van overleg 
en advies probeert HVM een zo gunstig mogelijk klimaat te 
scheppen voor de leden en huurders in het algemeen.  
HVM staat voor betaalbare, goede en goed onderhouden wo-
ningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunt HVM de 
verschillende bewonerscommissies die actief zijn in hun 
werkgebied. 
In alle woonkernen van de Gemeente Meerssen zijn wij nog 
op zoek naar leden voor die bewonerscommissies.  
Meld u aan en 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 ! 

Informatie van het bestuur van Huurdersvereniging Meerssen 

Huurbeleid 2017 

Wonen Meerssen heeft het huuradvies van de Huurdersvereniging Meerssen in goede orde 
ontvangen en na overleg met HVM het volgende besluit genomen voor wat betreft de huurver-
hoging 2017.  

Zittende huurders krijgen een huurverhoging gelijk aan de inflatie van 0,3 procent. Er wordt 
geen differentiatie toegepast. 

Voor vrijkomende woningen geldt dat Wonen Meerssen de huurprijs in overeenstemming wil 
brengen met de streefhuur. Deze is in het algemeen 70 % van de maximaal redelijke huur. In 
het algemeen geldt dat woningen zowel voor als na huurverhoging in dezelfde prijsklasse 
moeten vallen, zodat deze voor dezelfde doelgroep beschikbaar blijven. Wonen Meerssen 
houdt bij de huurverhoging dus rekening met de verschillende aftoppingsgrenzen zoals die 
gelden voor de verschillende inkomenscategorieën en gezinssamenstelling. 

Huurdersvereniging Meerssen is verheugd over- en dus ook akkoord met het voorstel om de 
huren in 2017 te verhogen met 0,3 %. Grofweg gezegd de inflatie volgend. 

Scholing en vorming bestuursleden 

In april en mei 2017 gaan de bestuursleden en de ondersteunende medewerkers van Huur-
dersvereniging Meerssen deelnemen aan de basiscursus Volkshuisvesting. De basiscursus 
heeft een programma dat zowel ingaat op de formele positie van de huurdersorganisatie, de 
zeggenschap, maar ook op een aantal inhoudelijke onderwerpen, waarmee (nieuwe) bestuurs-
leden in korte tijd op “vlieghoogte” worden gebracht, Het programma bestaat uit vier bijeen-
komsten, verspreidt over twee cursusdagen. 


