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In de HVM vergadering van 28 mei j.l. heeft 
George Colson meegedeeld, dat hij het 
bestuur op korte termijn gaat verlaten en 
zijn functie als secretaris dus moet overdra-
gen. De reden is dat George gaat verhui-
zen in verband met zijn verdere studie in 
Tilburg. 
 
George is vanaf het begin van de nieuwe 
samenstelling van het HVM bestuur, als 
secretaris actief geweest en deed dat met 
volle overgave en overtuiging. Hij was als 
jongste lid van het bestuur een welkome 
aanwinst met vaak, bij een jong lid pas-
send, heldere ideeën. 
 
Als Huurdersvereniging Meerssen willen wij 
George dan ook dank zeggen voor zijn in-
zet en hem alle succes wensen bij zijn ver-
dere Rechtenstudie in Tilburg 

 

 

Periodiek informatieblad van de Huurdersvereniging Meerssen 
HVM infomagazine: voor huurders in Meerssen, met nieuws, informatie, achtergronden en 
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Beste huurders en leden van Huurdersvereniging Meerssen.  
 

 
Voor u ligt alweer de nieuwe zomereditie 2019 van ons HVM Info-
magazine.  
Wij als redactie proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te bren-
gen van relevant huurdersnieuws en werkzaamheden die het be-
stuur van HVM namens u verricht, of heeft verricht in de afgelopen 
tijd. 

KLIMAATAKKOORD 

Op 28 juni van dit jaar heeft de regering het KLIMAATAKKOORD  

gepresenteerd. In dit akkoord staan vele voornemens, die tot doel 

hebben de opwarming van de aarde terug te dringen.  Dit is een 

akkoord op hoofdlijnen en veel plannen moeten de komende tijd 

worden uitgewerkt in concrete maatregelen.  

Het is inmiddels wel duidelijk dat die maatregelen grote gevolgen 

zullen hebben voor woningbezitters en de wooncorporaties in ons 

land en dus ook voor Wonen Meerssen en voor u als huurder. 

Hoe groot die gevolgen - en met name de financiële consequenties- 

voor u als huurder zullen zijn, moeten we afwachten. Huurders Ver-

eniging Meerssen zal kritisch de vinger aan de pols houden en alle 

voorstellen beoordelen op de gevolgen voor de huurders. 

Uiteraard zullen wij u steeds op de hoogte houden van actuele ont-
wikkelingen met betrekking tot de voorstellen die Wonen Meerssen 
in dezen zal doen. 

 

Afscheid van onze  

secretaris George Colson 



 
Informatie van de Woonbond 

 
De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties! 

 
 

Leefbaarheid corporatiewijken in gedrang 
 
In 2015 is zowel het budget als inhoudelijke inzet van het leefbaarheidsbudget sterk beperkt. Nu mogen corpora-
ties per woning 129 euro aan leefbaarheid besteden. Twee recente ontwikkelingen én de beperkte inzet op leef-
baarheid, zorgen de laatste jaren voor een groei aan problemen in wijken met veel corporatiewoningen. 

Leefbaarheid onder druk 

De strengere regels kwamen tegelijk met twee andere ontwikkelingen. Door overheidsbeleid zitten er steeds 
meer lage inkomens geconcentreerd in wijken met veel corporatiewoningen. Een deel van deze bewoners is 
minder zelfredzaam dan er van ze wordt verwacht. Daar komt bij dat door bezuinigingen op GGZ-instellingen 
steeds meer mensen met psychische problemen, die in het verleden in zo’n instelling zouden wonen, nu zelf-
standig in een corporatiewoning moeten wonen. Als hier geen goede begeleiding voor is kan dat leiden tot inge-
wikkelde overlastproblematiek. De afgelopen jaren is de leefbaarheid in wijken met veel corporatiebezit dan ook 
afgenomen, bleek eerder al uit een onderzoek van RIGO  

Ruimere inzet leefbaarheid 

De Woonbond pleit er voor dat de strenge beperkingen voor leefbaarheidsbudgetten worden versoepeld en wil 
dat corporaties meer ruimte krijgen om de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien moeten de inkomensgrenzen 
voor toegang tot de sociale huursector worden verhoogd, om te zorgen dat wijken met veel corporatiebezit weer 
diverser worden in samenstelling 

 
Groene tuinen, straten en buurten voor huurders 

Het weer verandert, met als gevolg steeds vaker overlast door zware regenval en lange, droge periodes met ho-

ge temperaturen. Huurders hebben daardoor vaker wateroverlast in huis, op straat of in de tuin. Of een extra 
hoog energieverbruik, omdat er een airco nodig is voor verkoeling.   

Woningcorporaties maken samen met gemeenten plannen en nemen maatregelen om deze problemen tegen te 
gaan. Dat heet ‘klimaatadaptatie’. Denk daarbij aan groene daken, tuinen en straten en het gebruiken of afvoe-
ren van regenwater. In de onlangs op internet verschenen publicatie  “Samenwerken aan goed wonen “ staan 
allerlei voorbeelden van klimaatadaptatie en het belang van betrokken huurders daarbij.   

 

 

https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/wijkaanpak/woningcorporaties-grotere-tweedeling-leidt-tot-nieuwe-achterstandswijken.html
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/162137/woningcorporaties_en_klimaatadaptatie_samenwerken_aan_goed_wonen_20190403_1.pdf


 

 
 

 
Wat werd er afgelopen tijd zoal behandeld door HVM 

 

 Afsprakenkader 2019 gemeente Meerssen, Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen.  

Tussen alle drie partijen is een begin gemaakt, om te komen tot de eerste voorbereidende stappen voor een  
gemeentelijke woonvisie.  
 
Dit afsprakenkader is een startdocument dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen dat kan uitgroeien en uitein-
delijk moet leiden tot volwaardige prestatieafspraken. 
En dat tevens door dit afsprakenkader, een betere overlegstructuur tussen partijen onderling bereikt kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maatschappelijke visitatie Wonen Meerssen 

Wat is een maatschappelijke visitatie?  

De maatschappelijke visitatie heeft als doel een beoordeling te geven van de maatschappelijke prestaties van 

Wonen Meerssen in de periode 2015-2018. Belanghebbenden zoals de gemeente, huurders, collega- corpora-

ties, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnspartijen hebben een belangrijke rol in het formuleren van deze be-

oordeling. Daarom worden met deze partijen gesprekken gevoerd om de maatschappelijke prestaties van WM in 

kaart te brengen.  

Een delegatie uit bestuur van HVM heeft meegewerkt aan dit onderzoek en haar bevindingen aan het onder-

zoeksbureau ECORYS verstrekt. 

Tijdens het interview werd gevraagd naar de volgende onderwerpen: 

•   Volkshuisvestelijke onderwerpen. 

•   Communicatie en relatie & Invloed op beleid. 

• Kwaliteit van de samenwerking. 

• Boodschap voor de toekomst. 

De resultaten van het onderzoek zullen later bekend worden gemaakt en gepubliceerd. 

 

 



WOONBOND EN AEDES:  

Verduurzaming corporatiewoningen niet op kosten huurders 

Aedes en de Woonbond zijn betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei 
partijen wil sluiten. Het akkoord moet duidelijkheid bieden hoe alle partijen aan de slag gaan en hoe ze samen-
werken bij de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Gedurende de maanden dat het kabinet het 
concept-akkoord in beraad had, zijn de plannen voor de gebouwde omgeving nauwelijks gewijzigd. 

Geen hogere energierekening huurders 

‘Wij betalen de verduurzaming van corporatiewoningen niet uit de portemonnee van onze huurders’, zegt Aedes-
voorzitter Marnix Norder. ‘Juist in die huizen wonen huishoudens met lagere inkomens. Om de huren voor hen 
betaalbaar te houden sloten we eind vorig jaar met de Woonbond het Sociaal Huurakkoord.’ 

‘Dat doel mag natuurlijk niet te niet gedaan worden door effecten van het Klimaatakkoord’, aldus Woonbond-
directeur Paulus Jansen. ‘Maar wij maken ons zorgen over de effecten van de toekomstige verhoging van de 
gasprijs in combinatie met de belastingverhoging van begin 2019. Het is maar de vraag hoe dat uitwerkt bijvoor-
beeld bij huurders, die nog afhankelijk zijn van aardgas.’ Aedes en Woonbond vinden dat het Kabinet huurders 
moet compenseren, als blijkt dat hun energierekening inderdaad hoger uit gaat vallen. 

Versnellen alleen met extra geld 

Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. Doel-
stelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoel-
stellingen en huurders krijgen een zuiniger en comfortabeler woning. De financiële ruimte van corporaties biedt 
echter geen ruimte om de verduurzaming te versnellen. Dat kan alleen met extra geld van de overheid. Onder 
andere de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing is daar debet aan, die kost corporaties jaarlijks miljarden aan 
investeringsruimte. 

Inmiddels is afgesproken dat het kabinet samen met Aedes onderzoek doet naar de financiële mogelijkheden van 
woningcorporaties, waarbij ook hun andere maatschappelijke opgaven betrokken worden. Het resultaat van het 
onderzoek wordt eind dit jaar verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere informatie over HVM kan via ons mailadres, maar ook via telefonische afspraak. Op dinsdagmor-
gen tussen 11.00 en 12.30 uur zijn er vrijwel altijd twee bestuursleden bereikbaar op het kantoor van de 
HVM, Past. Creftenstraat 18-06, 6231 HH Meerssen, tel.043-8512230. 

Mailadres: hvmeerssen@ziggo.nl. Website: www.huurdersverenigingmeerssen.nl 
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