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Wonen Limburg is op dit moment, alleen
.,1 . ii;i,1:.i !;I g;+::i*ir.n maar telefonisch te bereiken. Ons kantoor

;. *iai;ie* hcr..r*n*rï bÍijft voorlopig gesloten tot 7 maart 2021 en

r*r:.rr*:ii:.,:;ie indien nodig wordt dittijdstip weer aange-
past.
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We hebben er weer een nieuwe bewoners-

::, i:{i}'ij'*ijijr..jii::J. commissies bij.

::i, j*arv;ir';:r-r*irr-:,: Vanafljanuari202lisgestartdebewoners-
' commissie Pales in Weert. Hier zijn we

:. lia*iera:r g+;ï*1.r:r ontzettend blij mee en heten iedereen die
hier bij betrokken is, van harte welkom.íi i';+sr:t):;r!lii:rt
,lt.,iii,g.1',1;;
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De bewonerscommissie Agneshof is gestopt,
maar gaat door als Contactpersoon met de
heer U Wieneke.
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Als de corona ioc down ons geen parten

meer speelt, zullen In de maanden maart en
.i.,4. i'*iri::.ilarr:d,*::: april 2021, de bijeenkomsten met de bewo-
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nerscommissies opgestart gaan worden' Het
bestuur gaat er van uit dat dit zal gaan lukken

i.È, Frr:,.Ài.;*i.:+irr:r: en gaat zich hierop voorbereiden. Frits Aspers
en Margriet peeters verzorgen de bijeenkom_

l"?' ;gi,:ri'*:: sten en worden bijgestaan door Leon

april202!, de bijeenkomsten met de bewonerscommissies opgestart
gaan worden. Het bestuur gaat er van uit dat dit zal gaan lukken en gaat
zich hierop voorbereiden, Frits Aspers en Margriet peeters verzorgen de
bijeenkomsten en worden bijgestaan door Leon Bouwels of Ton
Doensen, De eerste bijeenkomst staat genoteerd op g maart 2021. Gaan
de corona maatregelen langer duren en wordt de maand maart er bij
betrokken, dan zullen we besruiten dat de bijeenkomsten in maart en
april van de BC's, nier doorgaan. We vragen wel de agendapunten op en
proberen zo de BC's te helpen. We wachten af.
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De extra bijdrage over 2021 die we storten voor elke bewonerscommis-
sie, is gestort op 18 januari 2021. ledere bewonerscommissie heeft dus
€ 150,00 gekregen als bijdrage over 2O2l en daarnaast hebben de
bewonerscommissies die een gecombineerde bankrekening hebben
( bestaande uit geld SHML en activiteiten), ook nog € 103,g0 gestort
gekregen, wat 12 x de maandbankkosten zijn. Hierdoor hebben we vor-
daan aan de afspraken die we hierover hebben gemaakt,

ln de extra pot die we hebben opgebouwd zit nu ruim € j.100,00. Deze
kunnen we gebruiken als een BC problemen heeft en geld tekort komt op
een of andere manier en de Leefbaarheld pot is hiervoor niet bestemd.
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De jaarvergadering is weer verzet, nu naar 15 februari
202L. Gaat ook dat niet lukken, dan bekijken we of we via
Teams of Zoom kunnen vergaderen. U hoort van ons.
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Het programma Lasso waar wij mee werken, is veranderd.
De structuur van het programma is aangepast en het boe_
ken van de gegevens is ook duidelijk anders. Zodra we
weer op kantoor zi)n, zaler nadere uitleg worden gegeven.
lk raad U allen aan op dit moment alleen maar te kíjken
van wat er in Lasso staat. Doe geen berichten invoegen.
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Op 9 februari 2021" is er een overleg via Teams met het Land
van Horne, Wonen Limburg en SHML, Het overleg begint om
13.00 uur en Leon en Ton nemen deel aan dit overleg. Leon
heeft op de bijeenkomst met BC Hubertus& Joris hier al over
gepraat en is nodig omdat er nogal wat opmerkingen geplaatst
zijn over hoe Land van Horne werkt in de gebouwen. We zullen
zien hoe we dit kunnen oplossen.
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Eveneens op 8 februari ZO2t zal er een bijeenkomst zijn met de
kick off van het project Collectieve warmtepomp, installatie 3

bij Laurenburg 729-2455 in Weert. Deze bijeenkomst begint om
L3.00 uur via Teams. Helaas valt de bijeenkomst samen met
het overleg Huurdersraad met Delegatie RVC.

SHML heeft dit kenbaar gemaakt, maar helaas kan deze bijeen_
komst niet worden verzet en krijgen wij de presentatie
toegezonden. Jammer dat er door Wonen Limburg niet wordt
gekeken naar de agenda, zodat er niet twee afspraken op
hetzelfde tijdstip worden geregeld.
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ln de Fiuurdersraad vergadering is de participatie besproken.
Na overleg is gevraagd of iemand hierover iets wilde schrijven.
Namens SHML heeft Leon Bouwels hierover een stuk
geschreven. Een prima artikel, dat goed is overgekomen. Leon
namens ons allen, bedankt.



s Líi?s!*gen Enqu€te Ë"iuun-

dersbelangen Weert

De enquëte die we afgelopen jaar hebben gehouden is

gestopt op 31 december 2020. De uitslagen zijn bekend. Een

aantal van 109 huurders hebben gereageerd. Bijna uit alle
wijken komen reacties., die over het algemeen zeer positief
zijn. Hier volgen wat gegevens:

l.Rapportcijfer Leefbaarheid, laagste cijfer 4:7% en

hoogste cijfer 8: 32%

2. Samenstelling Huishouden: alleenstaande 30%,

samenwonend, twee ouders 35%

3.Type woning: appartement met lift 35%, zonder lift2S%,
eengezinswo ning2A%

4.Bekend met SHML 45Y", niet bekend 35%

5. Bekend met Buurtwinkel 42% rest niet of niet ingevuld.

6.Met WMO 36%. Rest niet of niet ingevuld.

7.BC in complex: 32%, rest nee L2yo .

8.tevreden net BC '. ja 42%, nee t0%

9.Kent men Leefbaarheidsmedewerker: ja 2Oyo, 13yo nee

10.De Wijk Complex beheerder ja 38%, nee ?Z%

Síad "ln de Buurt vën".

Vrijdag 29 januari 2021-is er een bijeenkomst geweest om
het blad nr. 37 van "ln de buurt van" samen te stellen. Dit
keer heeft het blad het thema : Cijfers en feiten. Er wordt
aandacht gegeven aan data die verzameld wordt en die moet
leiden tot een prima resultaat voor verhuurder en huurder.
Hoofdpersoon is Joop van Hegelsom, die centraal zal staan in

dit blad. Joop is bij Wonen Limburg belast met deze data.

Fluurdersdag ?*?i

De Huurdersdag202t staat gepland op 15 oktober 2021,. De

start is 13.00 uur en het einde 18.30 uur of vroeger. De

commissie kan zich nu gaan voorbereiden op de invulling
hiervan. Mocht de corona nog roet in het eten gooien, dan
wordt deze dag geannuleerd.
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De ANBI beschikkingen 2020 zijn toegestuurd naar de

medewerkers die in 2020 recht hadden op een ANBI

beschikking. Gebruik deze beschikking en trek het bedrag af
op je aangiftebiljet Inkomstenbelasting die vanaf 1 maart a.s.

ingevuld moet worden. Hierdoor heeft men een geldelijk
voordeel. Niet vergeten.

Vooral voor de nieuwkomers is van belang dat men alle uren
die thuis worden gemaakt namens SHML, noteert en die op
het eind van de maand doorgeeft aan Ton Doensen. Er wordt
namelijk een lijst bijgehouden waarop deze uren worden
samengeteld en zo komen we aan de beschikking ANBI over
2021. De gemaakte uren worden op hele uren afgerond en

alleen de uren die ook bekend zijn bij SHML, gaan meetellen.

Frestatie Afspraken

De Prestatie Afspraken over 2020 zijn getekend en de

afspraken voor 202'J, gaan weer beginnen in maart/april
2021.Dit jaar willen wij dit anders gaan aanpakken. We
vormen met het hele team een aantal gesprekken over hoe
we om willen gaan met de Prestatie Afspraken. We hebben
hier hulp bij van Ger Verstegen Manager publieke Zaken van
Wonen Limburg. Ger komt op 20 april a.s voor het eerst naar
Weert om met ons samen te praten over de prestatie

Afspraken. Daarna weer op 11 juni en 24 september
2021.Frits en Ton gaan naar de Gemeentes. Voor overleg.

De eerste brieven zijn hierover al ontvangen, namelijk van de
werkgroep Regionale Prestatieafspraken .Zij stellen voor,
geen nieuwe regionale afspraken, maar werken met
bestuurlijke opdrachten, met thema's.

Woonlastenwakers; zij hebben op dinsdag 2februari Z02L
hierover een overleg met de aangesloten corporaties.

Àgenda t/m 31 rnaarÈ 20Zl

8 februari 2021: overleg Huurderraad & Bestuur WL

8 maart 2021: bijeenkomst BC Hushoven

10 maart 2021: bespreking shortlist RVC

11 maart 2021: Fincom te Roermond

18 maart 2021: Werkgroep Klachtenafhandeling

23 maart 2021: bijeenkomst BC Kuijperflat

29 maart 2021: Overleg Huurdersraad & Bestuur WL

29 maart 2021: bijeenkomst BC Kastanjehof

30 maart 2021: bijeenkomst BC Nedermazehof

ïhemadagen

22 februari 2021: Themadag

VoÍgende uitgave: april 2S23."
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