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Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam 
is Tiny Stienen en ik ben 61 jaar oud. 
Via detachering vanuit de Westrom, 
heb ik 27 jaar in de Kinderopvang in 
Posterholt gewerkt, waarvan (vanwege 
mijn gezondheid) de laatste jaren een 
aantal uren op kantoor. Helaas heb 
ik in juni 2017 door bezuinigingen, 
deze baan moeten verlaten en heb ik een aantal maanden in Roermond 
in het LZR gewerkt aan het digitaliseren van de patiëntendossiers. In april 
2018 ben ik bij Gilde Opleidingen in Venlo gestart in de administratie sector 
economie, waar ik met veel plezier werk. 
Ik heb in 1999 vanwege mijn werk in de kinderopvang, mijn geboorteplaats 
Swalmen, verruild voor Posterholt. Nu ik ouder word, wil ik graag verhuizen 
naar een appartement, dichter bij voorzieningen zoals ziekenhuis en 
winkels en beter openbaar vervoer. Ik sta ingeschreven in Thuis in Limburg 
maar vind hier bijna geen passende woning, omdat deze veel te duur zijn en 
ik geen huurtoeslag krijg.

Ik zou graag wat meer willen weten over de huren in de sociale sector 
en waar je aan moet voldoen om toch hiervoor in aanmerking te komen. 
Wellicht kan er een artikel geplaatst  worden dat hierover duidelijkheid 
geeft, maar ik zou ook wel een gesprek willen aangaan met medewerkers 
van Wonen Limburg.  

Voor verdere informatie zie pagina 4, artikel “Heeft u recht op 
huurbevriezing of huurtoeslag.”

Vacatures

De Huurders Organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers. 
Bent u degene waarnaar wij op zoek zijn?
 
U kunt zich ook inzetten!

De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van huurders aan de 
balie tot en met bestuurlijke en secretariële werkzaamheden, ‘prestatie 
afspraken’ en bewonerscommissies voorzitten. Afhankelijk van uw interesse 
en uw tijdsinvestering. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de 
secretaris van de Organisatie. Interesse? 
Kijk dan eens op www.shmlweert.nl ; www.shmr.nl, www.hv-nl.nl of 
www.shzl.nl.



Er verandert veel bij SHML
Vanaf 1 januari 2020 is SHML met een nieuwe opzet van 
werken gestart.
Ook het team is uitgebreid met Peter Bruekers 
(bestuurslid) en Dylon Gubbels voor het ICT werk.

Energieloket Weert
WeertEnergie, Wonen Limburg en gemeente Weert, 
hebben in mei 2019 het Energieloket opgericht om 
huurders en woningeigenaren te informeren over de 
energietransitie. Inwoners van Weert kunnen daar 
terecht met hun vragen over energiebesparing en 
duurzame energieopwekking in hun eigen (woning. De 
energiecoaches van Weertenergie en Wonen Limburg 
zitten elke eerste en derde donderdag van de maand van 
16.00 tot 18.00 uur klaar. Het Energieloket is onderdeel 
van het project Warm Wonen in Weert en is gehuisvest 
in de Buurtwinkel van Wonen Limburg, Wilhelminasingel 
175a te Weert. Meer info: www.warmwoneninweert.nl

Bewonerscommisies
In maart en april starten de bijeenkomsten met de 
bewonerscommissies.
 

Afscheid van Wilma de Bakker
Wilma heeft ons laten weten dat zij stopt met haar 
voorzitterschap van SHML.
In 2017 is zij begonnen aan haar voorzitterschap, op een 
moment dat de vorige voorzitter van SHML gedurende 
dat jaar was gestopt. 
Als voorzitter heeft Wilma steeds op haar eigen 
wijze een invulling aan haar taken gegeven. Zij was 
lid van de Huurdersraad van Wonen Limburg en was 
mede verantwoordelijk voor de prestatieafspraken 
die Wonen Limburg en SHML met de gemeente 
Weert en Nederweert jaarlijks maakte. Ook was zij 
betrokken bij De Woonlasten Wakers. Wilma is een 
belangenbehartiger pur sang, die gedreven als zij is altijd 
en als eerste opkomt voor de 
belangen van de huurders. 

Namens het bestuur, 
bewonerscommissies en 
huurders hartelijk dank voor 
alles wat jij de afgelopen 
jaren voor SHML hebt 
gedaan! 
 
Bestuur SHML

Stichting Huurdersbelangen 
Midden Limburg

Huurdersvereniging 
Noord-Limburg

Bestuursleden HVNL
Voorzitter : De heer J. Pieters
Secretaris :  Mevrouw M. Goorts
Penningmeester :  De heer M. Rutgers

De Organisatie
HVNL is dit ogenblik druk bezig om samen met de 
Woonbond, grip te krijgen op de organisatie. Duidelijk 
is dat er een te kort aan vrijwilligers is. Hopelijk gaat 
ons dat lukken en sluiten enkele vrijwilligers zich aan 
bij onze organisatie. Iedereen is van harte welkom 
en het aantal inzetbare uren kunnen we uiteraard in 
overleg bepalen. Ook de taken worden dan in overleg 

bepaald, daarbij rekening houdend met uw interesse. 
Als vrijwilliger kunt u op jaarbasis maximaal € 1.700,- 
onbelaste vergoeding krijgen. De hoogte van deze 
vergoeding hangt af van het aantal uren dat u als 
vrijwilliger inzet. Heeft u interesse, maak dan vrijblijvend 
een afspraak met ons via ons telefoon 0478-58 45 02, of 
e-mail info@hv-nl.nl  
 
Lid worden!
Voor slechts € 6,- is het mogelijk lid te worden 
van de Huurdersvereniging. Betalen kan via een 
automatische incasso en daar hebben wij wel je 
volledige persoonsgegevens voor nodig en uw 
bankrekeningnummer.



SHMR
s�ch�ng huurdersbelangen Maas & Roer

Een verbeterde manier van 
klachtenafhandeling
In 2019 zijn we samen met medewerkers van Wonen 
Limburg en de Huurdersraad gestart met nieuwe 
afspraken over de afhandeling van klachten, speciaal 
voor de Huurdersorganisaties.

Een klacht melden
Heeft u een klacht? Die kunt u op verschillende manieren 
aan Wonen Limburg doorgeven:
•	via	uw	account	in	Mijn	Wonen	Limburg;
•	via	het	klachtenformulier	op	de	website;
•	e-mail	sturen	naar	post@wonenlimburg.nl;
•	door	te	bellen	met	WoonAdviesTeam	088-3850800;
•	bezoek	brengen	aan	de	dichtstbijzijnde	Buurtwinkel;
•	brief	sturen	naar	Wonen	Limburg	
 Postbus 1254, 6040KG Roermond.

Om welke klachten gaat het?
Een huurder wacht te lang op een oplossing en er zijn al 
meerdere pogingen gedaan bij Wonen Limburg om de 
klacht op te lossen. U kunt dan SHMR inschakelen.
Wij zijn de navolgende werkafspraken overeengekomen:
•	één	persoon	die	de	meldingen	ontvangt	en	behandelt	

binnen Wonen Limburg;
•	één	persoon	per	Huurdersorganisatie	die	de	klachten	

afwerkt;
•	één	e-mail	adres	binnen	Wonen	Limburg	om	de	

klachten te melden;
•	één	telefoonnummer	om	te	overleggen	met	de	

behandelaar;
•	één	formulier	om	alle	gegevens	te	noteren	plus	

bijlagen;
•	één	verzamellijst	voor	de	Huurdersorganisaties	met	de	

stand van zaken;
•	binnen	twee	weken	wordt	door	Wonen	Limburg	

contact opgenomen met de Huurdersorganisatie;
•	binnen	10	werkdagen	geeft	Wonen	Limburg	

duidelijkheid over de te nemen stappen;
•	na	afwerking	volgt	terugkoppeling	naar	de	huurder.

Jaarvergadering
Maandag 25 mei 2020 Jaarvergadering in zaal 
‘de Roerparel’ te Sint Odiliënberg met een aantal 
interessante sprekers. De schriftelijke uitnodiging volgt.

Bestuur SHMR. Vlnr: Frans van Vugt, Wilhelmina Hoedjes, 

Thieu Reijnen, Ben Hendrix, Wim van Kruchten en Thom Hillen

Stichting Huurdersbelangen 
Maas & Roer

Afscheid bestuursleden SHZL
Voorzitter Marcel Jagt en bestuurslid Annelies Franssen 
hebben per 1 januari 2020 het bestuur van de Stichting 
Huurdersbelangen Zuid-Limburg verlaten. Hen werd 
als dank voor hun grote inzet voor de SHZL en hun 
betrokkenheid bij hun bewonerscommissies op 14 
februari j.l. een afscheidsreceptie aangeboden.

Stichting Huurdersbelangen 
Zuid Limburg



Heeft u recht op huurbevriezing of 
huurverlaging? 
Wonen Limburg vindt het belangrijk dat we samen 
blijven investeren in een thuis. Een thuis is niet 
alleen een fijne woning maar ook een prettige 
woonomgeving. En dat is ook een betaalbare 
woning. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de 
mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag 
mogelijk te houden.
De Woonbond en de koepel van woningcorporaties 
AEDES hebben een sociaal huurakkoord gesloten. 
Daarin staan ook afspraken over huurbevriezingen. Dit 
is niet in de wet vastgelegd. Toch past Wonen Limburg 
deze regelingen vanaf dit jaar toe.
 
Huurbevriezing?
Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging 
niet doorgaat. Huurders die nu meer huur betalen 
dan voor hen haalbaar is, komen misschien voor 
tijdelijke huurbevriezing in aanmerking. U moet zelf 
de huurbevriezing aanvragen vóórdat de jaarlijkse 
huurverhoging ingaat. Dit kan vanaf 1 mei tot 1 juni 2020.
 
Huurverlaging 
Huurders met een inkomen onder bepaalde inkomens 
grenzen en een huur boven de € 737,14, komen 
misschien voor huurverlaging tot onder de € 737,14 in 

aanmerking. U moet zelf de huurverlaging aanvragen, 
Dat kan het hele jaar. Doe het wel zo snel mogelijk want 
de huurverlaging gaat pas in nadat Wonen Limburg uw 
aanvraag heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.
 
Woont u al minstens zes maanden duur in vergelijking 
met uw inkomen? Dan kunt u huurbevriezing of 
huurverlaging aanvragen. Komt u er door pensionering 
voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te 
wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.
 
Let op!
Huurders die misschien voor huurbevriezing of 
huurverlaging in aanmerking komen, kunnen dit lezen 
in de brief huuraanzeggingen per 1 juli die zij eind 
april van Wonen Limburg ontvangen. Staat er niets 
over huurbevriezing of huurverlaging in uw brief 
huuraanzeggingen per 1 juli, dan zijn de regelingen 
niet voor u van toepassing.
 
Wat moet u doen?
Bij uw huur aanzeggingsbrief die uw eind april ontvangt, 
vindt u een formulier huurbevriezing of een formulier 
huurverlaging. Op de website Wonenlimburg.nl/
huuraanpassing vindt u vanaf 1 mei ook een digitaal 
aanvraagformulier. Vul het formulier in en stuur dit in 
maart met de benodigde gegevens naar Wonen Limburg

Algemene huurders info 

Nieuw Bestuur 
Sinds 1 januari 2020 is een nieuw bestuur aangetreden, 
dat de goedkeuring kreeg van de aanwezigen tijdens de 
op 28 januari gehouden BC Regiovergadering. 

Dagelijks Bestuur 
Henk Kortsmit (Eygelshoven) Voorzitter - henk.kortsmit@shzl.nl
Aanspreekpunt afd. Buurtwinkel Heerlen
Regionaal |Overleg Huurdersorganisaties Parkstad

Will Tryba (Urmond) Bestuurslid - Will.tryba@shzl.nl
Lid Huurdersraad Wonen Limburg
Aanspreekpunt afd. Buurtwinkel Sittard
Werkgroep Langlopende Klachten –VVE—Zelfbeheer
Prestatie Afspraken Westelijke Mijnstreek 

Nicole Houwen (Sittard) Bestuurslid - Nicole.houwen@shzl.nl
Lid Huurdersraad Wonen Limburg 
Aanspreekpunt Buurtwinkel Sittard
Werkgroep Wonen en Zorg
Pascal Bastian (Heerlen) secretariaat - Pascal.bastian@shzl.nl
Buurtwinkel Heerlen
Marianne Plag (Eygelshoven) - Marianne.plag|@shzl.nl 
Buurtwinkel Heerlen
Els Hardy (Maastricht) - Els.hardy@shzl.nl 
Buurtwinkel Sittard
Elly Jacobs (Kerkrade) - Elly.jacobs@shzl.nl 
Buurtwinkel Heerlen
Truus Kitzen (Urmond) - Truus.kitzen@shzl.nl 
Buurtwinkel Sittard



Meer weten? 
Op de website wonenlimburg.nl vindt u vanaf 1 mei 
meer informatie. Bijvoorbeeld een filmpje waarin Wonen 
Limburg meer uitleg geeft hierover met onder andere de 
inkomensgrenzen zodat u zelf kunt zien of u in aanmerking 
komt. U kunt ook vanaf 1 mei bellen met de medewerkers 
van ‘het WoonAdviesTeam’, telefoon 088-3850800 of kom 
langs in onze buurtwinkels. Wij helpen u graag.
 

Wanneer heb je recht op huurtoeslag? 
Als je een sociale (niet-geliberaliseerde) woning huurt 
en jouw inkomen niet te hoog is. Tot en met 2019 gold 
daarbij een harde inkomensgrens. Als je inkomen hoger 
was dan ongeveer € 23.000,(alleenstaanden) of 
€ 31.000,- (stellen en gezinnen) dan had je nergens recht 
op. En als na afloop van het jaar bleek dat je inkomen 
nét	boven	de	grens	uit	was	gekomen	moest	je	al	je	
toeslag terugbetalen. In 2020 is dat anders. Ook met een 
wat hoger inkomen kun je recht op huurtoeslag houden 
(of krijgen). *De Nieuwe Wind

Stroomstoring 
Heeft u door een storing in het elektriciteits- of gasnet 
langere tijd geen stroom of gas? Dat is erg vervelend. 
Voor het ongemak dat u ervaart, kunt u van uw 
netwerkbeheerder of energieleverancier mogelijk een 
vergoeding krijgen. 
 
Vergoeding ja of nee U ontvangt vanzelf een brief van 
de netwerkbeheerder of energieleverancier over een 
mogelijke vergoeding na een gas- of stroomstoring 
als u hier recht op heeft. Deze ontvangt u binnen 6 
weken na de storing. Het recht op en de hoogte van een 
vergoeding hangt af van: 
•		de	duur	van	de	storing	voor	u;	
•		het	type	elektriciteitsnet	waarop	u	bent	aangesloten;	
•		de	capaciteit	van	uw	elektriciteitsaansluiting;	
•		het	type	gasverbruiker	dat	u	bent	(bij	een	gasstoring).	
 
U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als: 
•		u	geen	stroom	of	gas	had	door	aangekondigde	

werkzaamheden; 
•		de	tijd	dat	u	zelf	last	had	van	de	storing	korter	is	dan	

de normtijd; 
•		uw	aansluiting	een	capaciteit	heeft	van	1x6	Ampère	en	

kleiner; 
•		het	gaat	om	een	storing	in	de	openbare	verlichting;	
•		u	een	storing	heeft	in	uw	eigen	elektriciteits-	of	

gasinstallatie. 

Wilt u meer weten over de wettelijke regels over een 
vergoeding na een storing? Lees de Netcode elektriciteit, 
paragraaf 6.3 voor regels over stroomstoringen, 
of neem contact op met uw netwerkbeheerder of 
energieleverancier. *Bron Stedin 

Huurdersorganisaties
We proberen bewoners zo veel mogelijk te betrekken 
bij	hun	eigen	leefomgeving	én	bij	ons	beleid.	
Daarnaast hebben we ook een formeel overleg met 
vertegenwoordigers van bewoners: Huurdersraad Wonen 
Limburg en de vier regionale huurdersorganisaties.
 
Afspraken over prestaties
Deze huurdersorganisaties zijn bijvoorbeeld 
medeondertekenaar van de jaarlijkse prestatieafspraken 
die we maken met gemeenten. Verder hebben we enkele 
keren per jaar een overleg met de Huurdersraad. Maar 
u kunt ook bij de huurdersorganisaties aankloppen als u 
ergens mee zit en als u er met ons niet uitkomt  
 
Onvrede onderhoud woningen neemt toe
Minder mensen zijn tevreden over de onderhoudsstaat 
van hun woning, blijkt uit de cijfers van het WOON-
onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
uit de monitor brede welvaart van het CBS. 
Uit het jaarverslag van de Huurcommissie blijkt ook 
een grote toename in het aantal onderhoudszaken. De 
binnenkomende onderhoudszaken namen met ruim 
30% toe. Op het meldpunt commerciële verhuur merken 
we ook dat veel huurders in deze sector tegen 
onderhoudsproblemen aan lopen. De meeste meldingen 
op dit meldpunt gaan over gebreken aan de woning en 
achterstallig onderhoud. 



Onderhoudsplicht 
Huurders hebben recht op een goed onderhouden 
huurwoning. Verhuurders hebben de plicht een woning 
goed te onderhouden en gebreken te verhelpen. Doen 
ze dat niet dan kunnen huurders in een gereguleerde 
(sociale) huurwoning naar de Huurcommissie stappen. 
Die kan tot een tijdelijke huurverlaging besluiten tot wel 
40% van de huurprijs. Dat is vaak een goede stok achter 
de deur om de verhuurder toch in beweging te krijgen.  

Vrije sector  
Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de 
Huurcommissie met onderhoudsproblemen. Alhoewel 
er in het landelijke beleid is ingezet op meer vrije sector 
huurwoningen, is er niets gedaan aan het verbeteren 
van de consumentenbescherming van deze huurders. 
Dat dit nodig is, blijkt ook uit de reportage van de NOS 
vandaag, waarin een vrije sector huurder de gebreken 
aan zijn woning laat zien. De Woonbond wil dat het 
voor huurders in de vrije sector mogelijk wordt met 
problemen over onderhoud en servicekosten naar de 
Huurcommissie te stappen. * Info Woonbond

Brandveiligheid, samen onze zorg!
Ouderen en mensen met een beperking lopen helaas een 
groter risico bij brand. Wat kunt u als huurdersorganisatie, 
bewonerscommissie of cliëntenorganisatie doen om bij te 
dragen aan betere brandveiligheid?

Belangenorganisatie Ieder(in) en huurdersorganisatie de 
Woonbond vinden het belangrijk dat er extra aandacht 
komt voor brandveiligheid op plekken waar senioren en 
mensen met een beperking wonen. In zorginstellingen 
gelden strenge eisen voor brandveiligheid. In complexen 
waar ouderen en gehandicapten zelfstandig wonen is 
dat niet zo. Maar niet iedereen die zelfstandig woont 
is ook zelfredzaam bij brand. Mensen met een fysieke 
beperking hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om 
te kunnen vluchten. Slechthorenden kunnen niet per 
telefoon de hulpdiensten alarmeren of zelf gealarmeerd 
worden. Voor ouderen en mensen met een beperking is 
het daarom extra belangrijk om maatregelen te treffen 
om brandveilig te wonen.

Wat is brandveiligheid?
Een wooncomplex is brandveilig als er goede 
maatregelen zijn genomen, waaronder een risico 
inschatting, om brand te voorkomen en de gevolgen van 
brand te beperken. Daarbij moeten ook de bewoners van 
oordeel zijn dat de risico’s beperkt zijn.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Wie zelfstandig woont is in principe zelf 
verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Bewoners 
moeten op basis van de eigen beperkingen en 
woonsituatie zo nodig zelf maatregelen treffen.
De verhuurder hoort er voor te zorgen dat de woning 
bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit. De verhuurder zorgt dus voor een 
brandveilige woning.
Als het om een complex gaat waar zowel woonruimte 
als zorg wordt geleverd speelt ook de zorgorganisatie 
een rol. De zorgaanbieder moet de veiligheidsrisico’s 
inschatten op basis van de zorgsituatie van de mensen 
die in een complex (gaan) wonen. Zo nodig maakt de 
zorgaanbieder extra afspraken met de verhuurder, 
bijvoorbeeld over het beheer en onderhoud van 
een brandveiligheidsinstallatie. De gemeente is 
verantwoordelijk voor toezicht op brandveiligheid.

Als huurdersorganisatie, bewonerscommissie, ouderen- 
of gehandicaptenorganisatie kunt u op verschillende 
manieren bijdragen aan betere brandveiligheid. 
Bewustwording door themabijeenkomst te organiseren 
met een brandpreventiespecialist, of brandveiligheidstips 
verspreiden onder bewoners. Dring erbij de verhuurder 
of gemeente op aan om goede voorlichting over 
brandveiligheid te verstrekken aan bewoners.
  
Woningcheck
Bij mensen met beperkingen kunnen extra maatregelen 
nodig zijn om brandveilig te kunnen wonen. Om de 
risico’s goed in kaart te brengen is het verstandig dat de 
brandweer een ‘woningcheck’ uitvoert. De brandweer 
kan vervolgens suggesties geven voor concrete 
maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. 
Die kunnen gaan over individuele appartementen 
of over het gehele wooncomplex.  En organiseer als 
bewonerscommissie samen met de brandweer jaarlijks 
een of meer brandoefeningen of laat deze organiseren.



U bent sinds juli 2019 benoemd als lid van de Raad van 
Commissarissen bij Wonen Limburg. Wat dreef een 
bekende arabist en senator om toe te treden tot de Raad 
van Commissarissen van een Woning Coöperatie? 
“Ik denk helemaal niet: ‘Ik ben arabist en Eerste 
Kamerlid.’ Ik zag de advertentie op de voorpagina staan 
van de NRC. Er werd gevraagd om een commissaris 
voor de Raad van Commissarissen van Wonen Limburg 
en ik dacht dat wil ik doen. Afgelopen jaren heb ik 
met Wonen Limburg allerlei activiteiten gedaan. Zoals 
lezingen en het voeren van gesprekken met jongeren 
om hun te betrekken bij de leefbaarheid in hun buurt. Ik 
voelde mij heel erg verbonden met het werk van Wonen 
Limburg. Van huis uit ben ikzelf opgroeit in een sociale 
huurwoning en weet daarom hoe belangrijk wonen is 
voor het leven van mensen.” 
 
“Ik zet mij graag maatschappelijk in. En juist Wonen 
Limburg omdat dit een combinatie is van mijn eigen jeugd, 
opgegroeid in een sociale huurwoning in Limburg, met 
een woningcorporatie die ik kende als vernieuwend: dat 
maakte dat ik dacht dit moet ik gaan doen. Ik ben zelf 
van de wijk de wereld in getrokken en intussen komt de 
wereld in de wijk wonen. Wat betekent dat nu voor het 
woongeluk en thuisgevoel van mensen? Ik wilde daarom 
mijn rol pakken en de ervaringen horen, dicht bij mensen.” 
 
“Wonen Limburg heb ik leren kennen als een coöperatie 
mét	en	vóór	mensen	die	in	de	meest	ideale	situatie	heel	
geloofwaardig streeft naar een welkom thuisgevoel. Het 
is ook een basisbehoefte van mensen. Ik heb heel veel 
gezien en van dichtbij meegemaakt hoe belangrijk het is 
dat je een huis hebt wat fijn voelt en wat het is als je een 
huis kwijt raakt.”

Wat voor een commissaris wilt u zijn?
“Ik geloof dat de taak van commissarissen is de 
goede vragen stellen en goed luisteren. Aan de ene 
kant bevragen en daar heb ik informatie voor nodig, 
maar als huurderscommissaris ben ik natuurlijk wel 
onafhankelijk maar zal ik altijd vragen blijven stellen 
met in het achterhoofd de bewoners. Vragen stellen, 
luisterend oor en toezichthouden. Als commissaris sta 
je op afstand en dan bedoel ik natuurlijk de gescheiden 
verantwoordelijkheden.“
 
Op staat de website van Wonen Limburg o.a. meer of 
beter luisteren naar vraag en behoefte in de samenleving 
en in de samenwerking etc.
Hoe gaat dit vorm krijgen, en zijn er al projecten of 
voorbeelden met zichtbare resultaten. Wanneer bent u 
tevreden?
“Het kunnen krijgen van een woning en ergens op een 
goede manier kunnen wonen is een belangrijke vraag. 
Het is voor de huidige bewoners van belang dat Wonen 
Limburg een goed woongenot kan garanderen. Dat is 
voor iedereen een recht waar je ook vandaan komt. En 
als huurderscommissaris is het mijn rol dit in de gaten 
houden en de wijze waarop Wonen Limburg dit doet 
spreekt mij enorm aan.”

In het kader van de energietransitie de vraag of u en uw 
collega’s in de Raad van Commissarissen kunt voorkomen 
dat huurders in slecht geïsoleerde woningen blijven 
zitten terwijl de energierekening oploopt?
“In de gelaagdheid van verantwoordelijkheden is dit 
vooral een verantwoordelijkheid van het bestuur; het is 
hun taak te zorgen dat die woningen goed geïsoleerd 
zijn. Wat wij wel kunnen doen is op beleidsniveau 
vragenstellen:	‘Oké,	dit	komt	eraan	en	wat	betekent	dit	

Foto: Merlijn Doomernik

Interview met Petra Stienen

Petra Stienen studeerde Arabisch en Midden-Oosten studies aan de universiteiten 
van Leiden, Cairo en Londen en werkte als diplomaat in het Midden-Oosten, 
Europa en de Verenigde Staten. Zij schreef meerdere boeken over haar werk als 
mensenrechtendiplomaat. Sinds 2010 werkt Petra Stienen als zelfstandig adviseur, 
coach en gespreksleider. 
 
Zij bekleed meerdere maatschappelijke of culturele functies en één dag in de week 
is ze senator in de Eerste Kamer voor D66 en sinds 2019 is zij lid van de Raad van 
Commissarissen van Wonen Limburg. 



Colofon
uitgave Huurdersorganisaties

In het werkgebied van Wonen 

Limburg zijn 4 huurdersorganisaties 

actief. Zij vertegenwoordigen onze 

huurders. Zij hebben een gezamenlijke 

samenwerkingsovereenkomst met hen 

gesloten en overleggen regelmatig met 

elkaar. De meeste organisaties hebben een 

eigen website. De Huurdersraad bestaat 

uit een vertegenwoordiging van alle 

huurdersorganisaties van Wonen Limburg:

Huurdersvereniging 
Noord-Limburg
Telefoon:  0478 - 58 45 02

E-mail:  info@hv-nl.nl

Website:  www.hv-nl.nl

Stichting Huurdersbelangen 
Midden-Limburg
Voor regio Weert

Telefoon:  0495 - 54 38 58

E-mail:  info@shmlweert.nl

Website:  www.shmlweert.nl

Facebook:  shmlweert

Twitter:  @shml_Weert

Stichting Huurdersbelangen 
Maas & Roer
Voor regio Roermond

Telefoon:  0475 533 212 

E-mail:  shmr@home.nl

Website:  www.shmr.nl

Stichting Huurdersbelangen 
Zuid-Limburg
Voor regio Zuid Limburg

Telefoon: 045 205 99 73

E-mail:  shzl@shzl.nl

Website:  www.shzl.nl

Facebook:  www.facebook.com/shzl.nl

Twitter:  www.twitter.com/shzl_wl

redactie Ton Doensen, Frans van Vugt, 

Léon	Bouwels

De redactie behoudt het recht om, in overleg 

met de schrijver, ingezonden brieven in te 

korten of tekstueel aan te passen.

ontwerp en opmaak Bullseye 

Publishing, Rob van de Meulenhof

druk DSW

voor de operaties en voor de investeringen, hoe communiceren jullie dat en 
gaan jullie daar zorgvuldig mee om.’ Dichtbij en op gepaste afstand.”
 
“Wat betekent dat nu, duurzaamheid? Ik snap heel goed de zorgen van 
mensen en wat dat voor hun betekent. Ik zit hier niet alleen mevrouw de 
commissaris te spelen. De menselijke maat staat voor mij centraal, altijd.” 
 
Wij lazen ergens ik citeer: mijn carrière is een mozaïek van verschillende 
activiteiten, een steentje zou ik niet genoeg vinden. Einde citaat. Hoeveel 
steentjes heeft u nog nodig? Of is de mozaïek inmiddels compleet?
“Ik zit in de trein naar Roermond en krijg te horen dat acteur Jan Kooijman 
Petrus gaat spelen in The Passion. Ik vind dat zo mooi om voor de mensen 
in Roermond en Limburg dit verhaal te blijven vertellen. Dat is een van die 
mozaïekjes, maar een verhaal heeft altijd een nieuwe invalshoek.” 
“Ook aan mij werd gevraagd waarom Limburg? Omdat ik het gevoel heb 
dat het verhaal van mensen in Limburg de moete waard is om te vertellen.’ 
Ik ben ook een schrijfster en verhalen verteller, met jullie als redactie hier 
zitten vind ik een mooi moment van de dag. De dag is betekenisvol als ik 
met mensen heb kunnen praten die zich inzetten voor de samenleving. En 
zoals het gezegde luidt ‘Je kunt het meisje wel uit Limburg halen, maar 
Limburg niet uit het meisje.”
 
“In mijn boek Terug naar de Donderberg heb ik geschreven over de 
veerman: dat ik het mooi vind als je mensen hebt die heen en weer kunnen 
bewegen. Christoffel de veerman zonder boot. De huurdersorganisaties 
zijn ook veermannen en veervrouwen. Jullie nemen de verhalen van de 
bewoners mee de organisatie van Wonen Limburg in en weer terug mee 
naar de bewoners. Zo zie ik mijn rol ook als iemand die in de RvC oor heeft 
voor de belangen van de huurders. In de beschikbare tijd moet ik keuzes 
maken en letten op de gescheiden verantwoordelijkheden die wij RvC, 
Huurdersorganisatie en directie hebben, maar ik ben wel jullie veervrouw in 
de Raad van Commissarissen.” 
 
Met dank aan Petra Stienen.


