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4.000 Woningen binnen 4 jaar 
verduurzaamd door Wonen Limburg
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De afgelopen vier jaar verduurzaamde Wonen Limburg 4.000 bestaande 
huurwoningen. De hele woningvoorraad van de corporatie heeft nu gemiddeld 
een energielabel B. Een feestelijk moment dat samen met de ketenpartners, 
bewoners en medewerkers gevierd mocht worden. Er is een kleine attentie 
verstuurd naar de ketenpartners en medewerkers, er is een boom per 
medewerker in een Limburgs bos geplant en de bewoners van de meest recent 
aangepakte woningen ontvingen een insectenhotel uit handen van bestuurder 
Wim Hazeu.

Comfortabel wonen
Wonen Limburg, met in totaal 26.000 
woningen, vindt duurzaamheid en 
comfortabel wonen belangrijk. Daarom is in 
2017 de verduurzamingsopgave in een nog 
hogere versnelling gezet onder de naam 
‘Energieprojecten’. Met als doel om in vier 
jaar tijd 4.000 woningen energetisch te 
verbeteren. De woningen worden op maat aangepakt en waar nodig voorzien 
van vloer-, muur- en dakisolatie, nieuwe kozijnen, nieuwe ventilatie- en 
verwarmingsinstallaties en eventueel zonnepanelen. Het grote voordeel voor 
huurders is dat zij hiervoor geen huurverhoging hoeven te betalen, in ieder 
geval tot en met 2022. Dat kan omdat Wonen Limburg tot die tijd een subsidie 
van de overheid ontvangt.

Samenwerking
Zonder een goede samenwerking kan Wonen Limburg de werkzaamheden niet 
uitvoeren. Daarom werkt zij samen met vaste ketenpartners. De ketenpartners 
vormen een belangrijke schakel en zorgen voor een vast gezicht voor de 
huurders. Voor de Energieprojecten werkt Wonen Limburg samen met 
ketenpartners Cuypers-Pex, Janssen Driessens, Janssen de Jong OnderhoudPlus, 
Feenstra en Kemkens. 

Blik vooruit
Bij de Energieprojecten haalt Wonen Limburg vaak een energielabel A tot 
A+. Dat heeft ervoor gezorgd dat Wonen Limburg op dit moment gemiddeld 
een energielabel B voor haar totale woningbezit heeft. En de komende 2 
jaar gaan de Energieprojecten door en worden nog zo’n 1.000 woningen 
per jaar verbeterd. Buiten de Energieprojecten blijft Wonen Limburg actief 
kijken hoe bijgedragen kan worden aan de energietransitie. Zoals met de 
16 gasloze houten woningen die onlangs opgeleverd zijn. En de innovatieve 
hoogtemperatuur warmtepomp die ontwikkeld is om complete bestaande 
flats gasloos te maken. Allemaal projecten om voor haar huurders een 
comfortabel thuis te maken met minder CO2-uitstoot; goed voor het milieu en 
de portemonnee! 



Huurdersvereniging 
Noord-Limburg

Bij de SHZL hebben de afgelopen maanden enkele 
wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Zo is er een 
nieuwe secretaris benoemd en wel dhr. Remy le Noble.
Zijn mailadres is remy.lenoble@shzl.nl en hij is telefonisch 
te bereiken op 0642692406. 
Graag verwijzen we voor meer informatie over de SHZL, 
de overige bestuursleden en hoe zij te bereiken zijn naar 
onze website: www.shzl.nl.

De functie van penningmeester is op dit moment 
vacant. Hebt u ervaring met boekhouden en beschikt 
u over voldoende vrije tijd om ons te ondersteunen bij 
de financiën? Dan bent u voor ons misschien wel de 
juiste persoon. Wilt u eerst meer informatie over de 
werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met één van 
de leden van het dagelijks bestuur. En bij interesse wordt u 
uiteraard ingewerkt en begeleid.

Overigens zijn enthousiaste huurders, die zitting willen 
nemen in het algemeen bestuur altijd welkom. Als u zich 

wilt inzetten voor alle huurders van de SHZL meldt u dan! 
Het algemeen bestuur komt 1 keer per kwartaal bijeen. 
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gebeurt dat 
via een internetverbinding.
En ook hier geldt: wilt u eerst meer informatie dan kan het 
bestuur u die geven en bij interesse wordt u ingewerkt en 
begeleid.

Door de coronapandemie hebben we in het afgelopen jaar 
jammer genoeg geen BC regionale vergadering kunnen 
houden en we weten nu niet wanneer het wel weer kan.
Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden en 
bijeenkomsten weer mogen, gaan we zo spoedig mogelijk 
een bijeenkomst plannen voor de BC’s in de regio Zuid-
Limburg. We weten dat de herfst en de winter perioden 
zijn, waarin veel mensen, van jong tot oud, zich eenzaam 
voelen.
Om het probleem aan te pakken wil SHZL zich inzetten om 
de mensen verder te helpen. 
Lees meer op www.eentegeneenzaamheid.nl of neem 
contact op met het secretariaat 045 - 205 9972. 

Stichting Huurdersbelangen 
Zuid Limburg

Handvat Bewonerscommissies
Aan de hand van diverse overleggen met onze 
Bewonerscommissies zijn wij gekomen tot een 
handvat, zeg maar aanknopingspunten, waarin we 
met elkaar een aantal afspraken hebben vastgelegd. 
Afspraken die belangrijk zijn voor bewonerscommissies 
die samenwerken met de huurdersvereniging 
Noord-Limburg, wij noemen dat het ‘Handvat 
Bewonerscommissies’. Mocht u een Bewonerscommissie 
binnen uw (woon)complex willen oprichten, of eerst 
meer informatie wensen over Bewonerscommissies, dan 
horen we dit uiteraard graag van u.

Hoe kunt u ons bereiken 
Het kantoor van de Huurdersvereniging Noord-Limburg 
is vanwege de Coronacrisis voor bezoekers momenteel 
gesloten. Wij zijn per e-mail en telefonisch bereikbaar op 
de dinsdagochtend en de donderdagochtend. Daarnaast 
zijn wij ook nog steeds actief en in gesprek met verhuurder 
Wonen Limburg en de andere betrokkenen, zoals de 
deelnemende gemeentes in ons verzorgingsgebied 
(Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas).  



2020 stond voor een groot deel in het teken van 
hervorming van de Stichting Huurdersbelangen Weert 
(SHML). Het bestuur beoogt met de hervormingen 
efficiënter te kunnen gaan werken en wil daarmee voor 
de langere termijn ook een stabiele en toekomstgerichte 
organisatie neerzetten. SHML heeft daarom gesprekken 
gevoerd met de ketenpartners van Wonen Limburg, 
de complexbeheerders en leefbaarheidsmedewerkers 
en niet onbelangrijk de voorzitters van de 
bewonerscommissies. Ook het takenpakket binnen SHML 
is herzien. De gedachte is dat met een verdieping van 
de persoonlijke contacten en adequate communicatie, 
meer wederzijds begrip ontstaat voor ieders rol en ons 
gezamenlijk doel ‘tevreden huurders’ dichterbij brengt. 

Het coronavirus speelde zoals bij vele andere organisaties 
en activiteiten ook SHML parten. 
De twee jaarlijkse bijeenkomsten in het voorjaar en najaar, 
met de bewonerscommissies, werden deels geannuleerd; 
zo ook onze jaarlijkse zo succesvolle huurdersdag voor 
bestuursleden van de bewonerscommissies. 

Het bestuur verwacht ook in 2021 nog enige beperkingen 
te zullen ondervinden alvorens SHML weer ‘op volle 
oorlogssterkte’ aan de slag kan gaan. 

Maar het is niet verkeerd van beleid te veranderen als de 
omstandigheden veranderd zijn. En dat is wat SHML heeft 
gedaan. Digitaal, en door de aankoop van een interactief 
touchscreen kunnen het werk en besprekingen doorgang 
vinden. 

Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug 
op het afgelopen jaar, dat zonder de inzet van zijn 
medewerkers niet mogelijk was geweest. SHML bedankt 
de bewonerscommissies, leefbaarheidsmedewerkers, de 
complexbeheerders van Wonen Limburg, plus alle andere 
partners voor de prettige samenwerking. Maar zeker niet 
in de laatste plaats u als huurder,  want daar doen wij het 
voor. Schroom niet om te bellen, te mailen of op afspraak 
ons kantoor te bezoeken. Wij zijn er voor U. Juist nu!

Enquête
In oktober 2020 heeft Huurdersbelangen u een enquête 
gestuurd. De vragen in de enquête hadden betrekking op 
uw woning, uw woonomgeving en over uw verhuurder 
Wonen Limburg.

Ook vroegen wij in hoeverre u bekend was met 
Huurdersbelangen en of U daar ooit contact mee heeft 
gehad door middel van mail, telefoon of een bezoek 
aan het kantoor aan de Langpoort 7a. En indien u in een 
appartementencomplex woont u op de hoogte bent van de 
bewonerscommissie in uw wooncomplex. 
De respons viel enigszins tegen, maar dankzij degenen 
die wel hebben gereageerd heeft Huurdersbelangen een 
aardige doorkijk kunnen krijgen in wat er leeft en waar wij 
als organisatie ook onze leermomenten uit kunnen trekken. 

Waar in de enquête bij enkele huurders vragen werden 
gesteld of opmerkingen werden gemaakt, gaat 
Huurdersbelangen met deze mensen contact opnemen 
en bezoekt ( afhankelijk van corona-maatregelen) de 
complexen om de gemelde problematiek te bekijken en 
samen op te lossen.

Het bestuur van Huurdersbelangen dankt iedereen die de 
moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Dank.

Dementievriendelijk Weert
Het aantal personen met dementie in Weert neemt de 
komende jaren fors toe. Dementie kan u dus ook raken! 
Via uw familie, buren in de straat of collega’s op het werk. 
Samen staan we voor die uitdaging. We streven naar een 
dementievriendelijk Weert. Iedereen voelt zich betrokken 
en zet zich in voor een ander.

In Weert moet het voor mensen met dementie mogelijk 
zijn om deel te nemen aan alledaagse activiteiten. Daarom 
is het belangrijk dat iedereen weet wat ze zelf kunnen 
doen om deze mensen en hun omgeving te steunen. Dat is 
ons doel. Samen met professionals en vrijwilligers gaan we 
dat realiseren.

Wilt u meer informatie over wat er lokaal georganiseerd 
is en over waar u ondersteuning kunt krijgen voor vragen 
rondom dementie? Kijk dan op de website van Punt 
Welzijn of laat u informeren in uw eigen gemeente.  

* Bron Gemeente Weert 

Stichting Huurdersbelangen 
Midden Limburg



Afscheid van een bewonerscommissie
Eind 2020 besloot Wonen Limburg hun bezit in de 
gemeente Echt-Susteren uit te ruilen tegen een gelijk 
aantal woningen van de Woonstichting Nester in de 
gemeenten Roerdalen en Maasgouw. Voor ons als 
huurdersorganisatie betekende dat een aanwas in de 
betreffende gemeenten, maar het hield ook in dat wij 
afscheid moesten nemen van een bewonerscommissie in 
Echt-Sint Joost.

Anja Terstappen en 
Els Smeets vormden 
vanaf 2006 het 
kloppend hart van een 
kleine maar actieve 
bewonerscommissie, 
eerst samen met Echt 
en later voornamelijk in 
het kerkdorp Sint Joost. 
Zij onderhielden een 
warm contact met de 
huurders en kwamen, 
als dat nodig was, sterk 

op voor hun belangen. Deze contacten waren voor hun 
erg belangrijk, zeker in de coronatijd, waarin ze menig 
alleenstaande oudere een hart onder de riem konden 
steken. Ze waren altijd present op vergaderingen en 
bijeenkomsten van de SHMR en Wonen Limburg. In die 
tijd hebben ze veel geleerd over het huurderswerk en 
ze hebben het, ondanks veel persoonlijke tegenslagen, 
al die jaren met veel plezier gedaan. Graag denken 
ze dan ook terug aan de door Wonen Limburg 
georganiseerde Dank-Je-Wel dagen, maar ook aan de 
Saamhorigheidsdagen van de SHMR, waarvoor alle 
vrijwilligers uit het werkgebied werden uitgenodigd, 
bewaren zij warme herinneringen. Vooral de contacten 
met de andere bewonerscommissies en het uitwisselen 
van ervaringen werden als erg belangrijk ervaren.

Wonen Limburg heeft hun woningen altijd naar 
behoren onderhouden en als er zich al eens problemen 
voordeden, werden die prompt opgelost. Ze hopen dan 
ook dat hun contacten met Nester op dezelfde prettige 
manier voortgezet kunnen worden.

Helaas raken wij op deze manier een actieve 
bewonerscommissie kwijt, maar wij wensen de huurders 
in de gemeente Echt-Susteren en zeker Anja en Els alle 
goeds toe en gaan ervan uit dat hun belangen ook bij 
Nester in goede handen zullen zijn.
Wij gaan elkaar zeker missen.

Jaarvergadering 
HBV Maas EN Roer    
Mits de coronamaatregelen het 
toestaan, zal de jaarvergadering 
van de HBV Maas en Roer plaats 
vinden op vrijdag 17 september 

2021 in Multifunctioneel centrum “de Roerparel” te 
Sint Odiliënberg. Wij zullen zorgen voor een interessant 
programma, zodat het niet alleen een droge vergadering 
wordt, maar er ook iets van opgestoken kan worden.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda en tot ziens 
in Sint Odiliënberg. 

Stichting Huurdersbelangen 
Maas & Roer

Nieuwe vrijwilligers

Bent u degene waarnaar wij op zoek zijn?
De Huurders Organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers. 
 
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, www.shzl.nl of bel ons (zie Colofon).

SHMR
s�ch�ng huurdersbelangen Maas & Roer
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Eenmalige huurverlaging 2021: 
goed nieuws voor veel huurders
Goed nieuws voor veel bewoners die een hoge huur 
hebben in verhouding tot hun inkomen. Mogelijk krijgt 
u eenmalig een huurverlaging. We leggen graag uit hoe 
deze eenmalige huurverlaging werkt.

Voorwaarden voor huurverlaging
Of u in aanmerking komt voor de eenmalige 
huurverlaging hangt af van de hoogte van uw huur en 
uw inkomen. De huurverlaging geldt allen voor huurders 
van een sociale huurwoning. Bij de huurprijs gaat het 
om huurders met een  kale huurprijs boven de voor hen 
geldende huurgrens. 
Het gaat om de volgende categorieën: 

Huurt u bij Wonen Limburg Accent?
Of voldoet u aan alle voorwaarden, maar u krijgt voor 
1 april geen brief van Wonen Limburg? Dan moet u zelf 
een aanvraag indienen
Het (gezamenlijk) inkomen van 2019 is bepalend 
voor de huurverlaging. Is het (gezamenlijk) inkomen 
vanaf 2020 gedaald, dan kunt u ook huurverlaging 
aanvragen. De inkomensdaling moet op het moment 
van aanvraag tenminste 6 maanden daarvoor hebben 
plaatsgevonden. Aanvragen kan t/m 31 december 2021. 
Vraagt u de huurverlaging aan vóór 1 juni 2021, dan 
gaat de huurverlaging in per 1 mei 2021. Let op: vraagt 
u de huurverlaging later aan, dan gaat deze pas in op 
de 1e dag van de 2e maand na aanvraag. Bijvoorbeeld 
bij toekenning in juni, gaat de huurverlaging in per 
augustus. U ontvangt voor 1 mei een brief met meer 
informatie en een aanvraagformulier. Kijk voor meer 
informatie ook op www.wonenlimburg.nl.

Huurt u bij Wonen Limburg? En voldoet u aan de 
voorwaarden? U hoeft niks te doen. 
Wonen Limburg krijgt van de Belastingdienst te horen of 
u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging 
op basis van het inkomen over 2019. En zo ja, hoe groot 
het huishouden is. U hoeft daarom de huurverlaging niet 
zelf aan te vragen. U ontvangt vanzelf een brief vóór 1 
april met een voorstel tot huurverlaging.

Nederland vergrijst
Er zijn meer woningen nodig voor mensen van 55 jaar 
of ouder omdat deze groep groeit. Ouderen hebben 
behoefte aan gelijkvloers wonen met winkels en andere 
voorzieningen vlakbij, maar dit soort panden zijn schaars.
Men verwacht dat het aantal huishoudens met een 
gemiddelde leeftijd van 55 jaar of ouder toeneemt van 3,7 
miljoen in 2020 naar 4,5 miljoen in 2035. Naar verwachting 
is in 2035 19 procent van de Nederlandse huishoudens 
gemiddeld 75 jaar of ouder.
Ouderen willen het liefst verhuizen naar een 
seniorenwoning. Hierbij spraken deze mensen een 
voorkeur uit voor een gelijkvloerse woning, liefst met twee 
kamers, tuin, parkeerplek en nabij een winkelgebied. Zij 
geven aan dat een seniorenwoning cruciaal is om langer 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Samenstelling Inkomen* Netto huur Verlaging
huishouden lager dan hoger dan netto huur naar
1 persoon € 23.725,- € 633,25 € 633,25
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25 € 633,25
2 personen € 32.200,- € 633,25 € 633,25
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd) € 32.075,- € 633,25 € 633,25
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66 € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)  € 32.075,- € 678,66 € 678,66

*Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.



Elektrische apparaten: 
houd ze in de gaten
Kunnen de apparaten in jouw huis hun warmte kwijt? 
En zijn ze stofvrij? Het is belangrijk om dit in de gaten 
te houden. Onvoorzichtig gebruik van apparatuur 
is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van 
woningbrand. Gelukkig kun je zelf veel doen om brand 
in je woning te voorkomen. We geven je op deze pagina 
enkele tips die je vandaag nog toe kunt passen om je 
huis brandveiliger te maken!

Tip 1: Zet apparaten liever uit dan op stand-by
Als een elektrisch apparaat aan staat, worden 
onderdelen binnenin het apparaat heet. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de hard drive van je computer of 
onderdelen van je televisietoestel. Als het apparaat op 
stand-by (de slaapstand) staat, blijven die onderdelen 
warm. Met het uitschakelen van apparatuur bespaar 
je ook nog eens energie.

Tip 2: Sluit elektrische apparaten verstandig aan
Als je voor een apparaat een kabelhaspel gebruikt, rol 
die dan helemaal uit. Het nog opgerolde snoer in de 
haspel kan warm worden en als het isolatiemateriaal 
smelt, kan kortsluiting en daardoor brand 
ontstaan. Grote stroomverbruikers zoals elektrische 
frituurpannen en elektrische kacheltjes kun je beter 
rechtstreeks op een stopcontact aansluiten dan op een 
kabelhaspel of stekkerdoos.

Tip 3: Geef halogeenverlichting de ruimte
Halogeenspotjes (zelfs met lampjes van twaalf volt) 
kunnen lelijke schroeiplekken veroorzaken. Zet ze 
daarom niet te dicht bij gordijnen en meubels. Als die 
langdurig worden verhit, kunnen ze plotseling in brand 
vliegen. Ook als je halogeenverlichting hebt ingebouwd 
in een verlaagd plafond, moet de warmte goed weg 
kunnen.

Tip 4: Reinig het filter van je afzuigkap
Maak minimaal eens per drie maanden het vetfilter 
in de afzuigkap schoon of vervang het. Het vet in de 
filter kan vlam vatten als je veel kookt of als de vlam in 
de pan slaat. Menige keuken is op die manier volledig 
uitgebrand.

Tip 5: Test je elektrische deken
Als een elektrische deken de hele zomer in een kast 
heeft gelegen, kan de bedrading beschadigd zijn. 

Daardoor kan kortsluiting en brand ontstaan. Vouw een 
elektrische deken voor gebruik helemaal uit en volg de 
gebruiksaanwijzing. 

Tip 6: Gebruik de magnetron alleen voor voedsel en drank
Probeer geen spullen te verwarmen of te drogen in de 
magnetron. Let ook op de bereidingstijd van voedsel. 
Als je de magnetron instelt op enkele minuten in plaats 
van enkele seconden, kan brand ontstaan.

Tip 7: Denk aan ventilatie voor (inbouw)apparatuur
De warmte die apparaten afgeven, moet weg kunnen. Denk 
aan een tv, versterker, modem, computer, oven, magnetron 
en halogeenspotjes. Maak de ruimte om (inbouw)apparaten 
1x per jaar goed schoon met een stofzuiger.

*Bron Brandweer

Maak jezelf klaar voor een 
energiezuinige zomer
Bij het besparen van energie denken we vooral aan de 
winter. Maar ook in de zomer kun je energie besparen. 
Deze zomerse tips helpen je daarbij.

1. Maak gebruik van een ventilator in plaats van een airco
Een airco verbruikt flink wat energie en is daarmee ook 
een stuk duurder dan een ventilator. Heb je behoefte 
aan verkoeling? Kies dan voor een ventilator en bespaar 
enkele tientjes per jaar. Voor een zo’n goed mogelijke 
verkoeling gebruik pas je deze tips toe:
Open de ramen aan de andere kant van de ruimte of de 
woning zodat het kan doorwaaien.
Vries enkele flessen water in en plaats deze een voor 
een voor de ventilator. Zo wordt de lucht die door de 
ventilator uitgeblazen wordt langs de bevroren fles 
geblazen en koelt de lucht in de ruimte snel af.
Voeg zout aan het water toe om de temperatuur van het 
ijs nog enkele graden lager te maken.

2. Weer de warmte
Door de warmte te weren is er minder elektriciteit nodig 
om te koelen. Je kunt de warmte buiten houden door 
gedurende de warmste momenten van de dag goed de 
ramen en gordijnen dicht te houden. ‘s Ochtends en ‘s 
avonds zet je de ramen kort open om warme lucht af te 
voeren. Wil je toch een frisse neus gedurende de dag? 
Zet dan alleen ramen open aan de schaduwkant van 
de woning. Ook het dichten van naden en kieren kan 
helpen om de warmte buiten te houden.



3. Kouder douchen
Douchen met koud water lijkt voor sommigen 
vanzelfsprekend in de zomer. Toch douchen veel mensen 
ook in de zomer het liefst op 38 graden. Door kouder 
te douchen koel je niet alleen af, maar bespaar je een 
hoop energiekosten. Het verwarmen van water beslaat 
namelijk ongeveer 20% van de Nederlandse gasrekening.  

Wat kun jij besparen op energiekosten?

4. Droog de was buiten
Het mooie weer droogt wasjes binnen no-time. Plaats een 
droogmolen in de tuin of zet een wasrekje op het balkon. 
Geen tuin of balkon? Hang dan een deurdroogrek aan een 
openslaand raam en maak je was vast met wasknijpers. 

5. Check de extra koelkast in de schuur
Veel gezinnen hebben een extra koelkast in de zomer 
van pas komt voor koele drankjes. Echter zijn vriezers en 
koelkasten geschikt voor ruimtes op kamertemperatuur. 
Een hete schuur is dus ongunstig. Daarnaast zijn deze 
extra koel- en vrieskasten vaak oude en gebruikte 
modellen die veel energie verbruiken. Wellicht is een 
(kleinere) nieuwe variant een duurzame investering. 

6. Bespaar energie met tuinverlichting
Zomeravonden in de tuin hoeven niet veel energie 
te kosten. Door één gloeilamp van 40 watt  door een 
ledlamp te vervangen bespaar je per jaar ongeveer 
10 euro. Gebruik je lichtsnoeren op gloeilampjes? 
Vervang deze dan ook voor ledlampjes. Deze zijn bij 
veel woonwinkels te koop. Tuinverlichting gekoppeld 
aan zonnecellen is helemaal goed voor klimaat en 
portemonnee. Nog meer besparen op verlichting? Kies 
dan ook voor een lichtsensor en/of bewegingsmelder, 
dan gaan je lampen alleen aan als het nodig is.

7. Verkoeling door apparaten uit te zetten 
Een veel gedeelde tip om energie te besparen is om 
elektrische apparaten ‘s nachts uit te zetten. In de 
zomer heeft dit nog een extra voordeel: apparaten die 
continu aan staan, geven namelijk warmte af in huis. 
Dit lijkt misschien niet veel, maar als je alle kleine beetje 
bij elkaar optelt kan dit toch een verschil maken. Denk 
bijvoorbeeld aan laptops, lampen, televisies en (game)
computers. Schakel ze dus uit voor een koelere nacht. 

8. Kook zomers minder (binnen)
Van koken wordt het warmer in huis (denk aan het 
verstoken van gas en gebruik van een hete oven), dus 
kies bij heet weer voor een frisse salade in plaats van een 
warme maaltijd. Dat scheelt ook nog eens stookkosten! 
Of verplaats de keuken naar buiten door te gaan 
barbecueën (kies dan niet voor een barbecue op gas of 
elektriciteit). 

9. Maak gebruik van de zon
Er zijn steeds meer toepassingen van zonnecellen. Zo kun 
je je smartphone en tablet opladen met een powerbank 
op zonne-energie en kan je een zwembad warmhouden 
met solarmatten. Wil je echt besparen? Kies dan voor 
zonnepanelen en wek voldoende stroom op voor het 
hele huishouden. Informatie over zonnepanelen via 
Wonen Limburg

10. De zomer is de beste tijd voor een nieuwe cv-ketel
Bij het installeren van een nieuwe cv-ketel denk je 
misschien eerder aan de winter. Maar het idee van 
zonder warm water zitten tijdens de installatie klinkt een 
heel stuk beter wanneer het buiten niet vriest. 

* Bron De EnergieBespaarders



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 72

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

Opinie

Zwerfafval? 
Mieter je rotzooi maar lekker 
op straat en naast de container  
Woonoverlast is er in alle soorten en maten: bijvoorbeeld het onderhoud van 
tuinen, het leeghouden van galerijen en portieken, het netjes houden van het 
aanzicht van balkons en de woning zelf. We kunnen ook denken aan tuinen 
vol met onkruid en afval. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen 
buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botse

Afval 
Een van die ergernissen is het afval in de portieken en naast de ondergrondse 
containers. Huisvuil, zwerfafval, overvolle prullenbakken; ze zorgen bij huurders 
voor veel irritatie. Bovendien trekt het ongedierte aan en het opruimen kost 
extra geld. U herkent het wel; bewoners, buren die zich schuldig maken aan het 
klakkeloos neerzetten van afval naast de container. En niet alleen afvalzakken: 
grote dozen papier, ijzerwaren, koelkasten en complete inboedels. Het gevolg 
daarvan is dat de buurt eruit ziet als een vuilnisbelt, andere bewoners mogen 
meegenieten van de stank en de ratten, die een paradijselijk leven genieten.    

Maar wie is de schuldige? 
Sommigen wijzen naar de gemeente of de corporatie. Deze zou voor betere 
en meer faciliteiten moeten zorgen of domweg handhaven en boetes 
uitdelen. Toch begint het ook hier met het eigen gedrag. Want je mag 
verwachten dat ieder weldenkend mens huisvuil in de container mietert en 
grofvuil afvoert naar de milieustraat. Kwestie van opvoeding, toch!

De kwaliteit van de woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid. 
U kunt hier zelf samen met de  buren en bewonerscommissie veel aan doen. 
Maar ook de corporatie kan meer doen dan pas ingrijpen als er klachten zijn. 

Handhaven
Er zijn regels genoeg om huurders aan te kunnen spreken op slecht gedrag 
en de manier van bewonen. Om er maar enkele te noemen: het huurrecht, het 
besluit kleine herstellingen, het huurcontract (reglement), de gemeentelijke 
regelgeving (bijvoorbeeld de APV) en de huis- of complexregels.

In het niet handhaven van deze regels schuilt een groot gevaar. Als het 
duidelijk is dat er regels zijn, maar deze niet worden gehandhaafd, dan 
geeft dit een verkeerd signaal af: je hoeft je blijkbaar nergens wat van aan 
te trekken! Natuurlijk vinden wij mensen het niet prettig om te worden 
aangesproken. Daartegenover staat dat verreweg de 
meeste mensen in de buurt het zeer waarderen 
als hun woonomgeving er verzorgd en goed 
onderhouden uitziet. Samenwerken aan een 
betere woonomgeving.

Léon Bouwels (SHML)

*Bron Vactor


