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Geen woning klachten in Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt?
Het doet ons goed om te
horen dat u uiterst tevreden bent met de kwaliteit
van uw ZOwonen woning
in ons rayon. Er is niet
één reactie gekomen op
ons verzoek om uw woning te nomineren voor
renovatie. Dat zou kunnen betekenen dat wij

onze leden goed van
dienst zijn en de klachten
wellicht buiten onze contacten plaatsvinden?
Misschien is dit een punt
van aandacht hoe wij de
andere huurders in onze
kernen kunnen betrekken
bij onze diensten?

De jaarvergadering komt er weer aan en...
wij hebben uw inbreng nodig!
Donderdag 12 april organiseren
wij weer de jaarlijkse bijeenkomst voor onze leden. Deze
jaarvergadering zijn wij als vereniging verplicht te organiseren
om het contact met onze leden
te versterken maar vooral om
verantwoording aan onze leden
af te leggen. Zowel wat onze
werkzaamheden betreft maar
vooral om financiële openheid
te geven aan onze leden. Dit is
wettelijk zo bepaald.
Dit brengt nogal veel werk met
zich mee, maar in de praktijk is
dit zeer moeilijk uitvoerbaar
aangezien de leden overal nabij
betrokken dienen te worden.
Daarmee komen wij op het
grootste struikelblok in de kwestie. Hoe contacteren wij het
effectiefst onze leden?
Email, telefoon, persoonlijk?
Deze gegevens hebben wij niet
en krijgen wij niet om diverse
redenen zoals de zogenaamde
privacywet.
Reden om er over na te denken
om onze vereniging in een
Stichting veranderen?
Hierover zouden wij graag met
u op onze vergadering in gesprek gaan hoe u er als HBV
Susteren lid over denkt.

www.doehetzelfnotaris.nl

Om hierover een beslissing te
mogen nemen zullen wij ook
extra bijeenkomsten moeten
organiseren.
Hierbij moeten dan meer dan
70% van onze leden aanwezig
te zijn om een stemming te
kunnen houden. Het is dan ook
van zeer groot belang dat u
probeert aanwezig te zijn op
deze vergadering(en).
Op de jaarvergadering willen wij
hier in proberen hier een aanzet
toe te geven hoe wij hierover
denken en hoe wij dit eventueel
kunnen realiseren.
Welke voor- en eventuele nadelen hier voor u en ons aan zouden kunnen verbonden zijn.
Zover wij nu kunnen overzien
zijn er alleen maar voordelen
voor u en ons aan verbonden.
Wij hopen op uw aanwezigheid op donderdag 12 April
om 19 uur.

Wij zijn het aanspreekpunt
voor de ZOwonen huurders
in de kernen Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt en hier bevinden zich
1050 woningen en nog meer
andersoortige huurobjecten
van ZOwonen als commercieel vastgoed en parkeerplaatsen.
Eerste gesprekken met
ZO-wonen over
(renovatie)klachten hebben plaats-gevonden.
Afgelopen maand hebben wij
een goed gesprek gehad met
twee managers van ZOwonen
over het stroeve verloop van
onze klachten naar aanleiden
van renovaties en langslepende
klachten. Dat er dingen niet
goed gegaan waren, was voor
beide partijen duidelijk.
Voor ons waren twee hoofdtaken weggelegd.
Allereerst wat gebeurde er met
de aangedragen klachten, waar
zijn de klachten terecht gekomen en waar zijn ze gebleven?
Om ze daarna stuk voor stuk te
bespreken
Ten tweede hoe gaan wij hier in
de toekomst mee om en welke
taak is ons als HBV Susteren
hierin weggelegd?
Helaas zijn wij geen klachtenbureau maar indien uw klacht bij
ZOwonen op een doodlopende
weg dreigt te geraken, kunt u
ons gerust benaderen, om een
poging te doen dit weer vlot te
trekken binnen onze mogelijkheden.
Wat wij wel als onze taak zien is
het volgen van de afgesproken
procedures door betrokken
partijen en de uitvoering hiervan. Hier gaat het soms mis.

Op dit moment kunnen wij
niet meer dan onze 140
leden bereiken omdat wij
hier direct contact mee
hebben gehad.
Wij zien dit als een gemiste kansen en gaan ons
beraden hoe wij dit kunnen
veranderen. Het bestuur.

AGENDA HBV








Hulpkrachten
werven onder
de leden om onze werkzaamheden te kunnen
blijven uitvoeren.
Prestatie afspraken
2018 ondertekenen g
tussen gemeente ,ZOWOnen en de
hbv’s.
Renovatie complex
Beatrixlaan susteren
niet naar tevredenheid afgeleverd, wij
zijn in gesprek met
Zowonen in deze
kwestie.
Complex Kruisweide
Nieuwstad klachten

Er worden beleidsafspraken
gemaakt die vaak cruciaal zijn
voor een vlekkeloze uitvoering
van werkzaamheden.
Een ding hebben wij wel
geleerd en dat is dat de door
ons verzamelde klachten NIET
gebundeld kunnen worden tot
een groepsklacht. De door ons
verzamelde klachten zullen
dus alsnog door uzelf als individuele klacht aan ZOwonen
gemeld moeten worden!
Wij kunnen vaak helpen!

Wijkkarwei uw klussenhulp!

Het sociaal wijkteam

Wijkkarwei is een vrijwilligersinitiatief voor inwoners van de gemeente Echt-Susteren. De vrijwil-

van schilderijen, kleine reparatie
aan waterleiding en elektra, instellen van uw tv, computer en

ligers verrichten kleine klussen in
en om het huis bij mensen, die
deze karweitjes door bijv. ziekte,
handicap of ouderdom niet zelf
kunnen doen en daarbij ook geen

dergelijke. Voor reparaties aan
huishoudelijke apparatuur, computers, verstellen van kleding etc.
kunt u terecht in het repaircafé in
echt en susteren. Naast het han-

hulp van vrienden, familie, kennissen kunnen krijgen. Voor deze
hulp word een vaste prijs van €4,per uur in rekening gebracht.
Verdere kosten bestaan uit de
gebruikte materialen. Wie bijvoorbeeld een lamp wil laten vervangen kunnen deze zelf kopen of de
kosten betalen. Andere klussen
waar wij voor ingezet kunnen

dig zijn in het uitvoeren van klusjes word van onze vrijwilligers
een verklaring omtrent van goed
gedrag vereist, verkrijgbaar bij de
gemeente, zij dienen zich ook te
legitimeren met een wijkkarwei
klus pas, met foto en naam. Wilt u
ook klusser bij ons worden of
heeft u een karwei voor ons bel
06-25197515 op maandag, dins-

worden is het verplaatsen van
een te zware kast, het ophangen

dag, donderdag en vrijdag 9-12u.
of via wijkkarwei@gmail.com.

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, voorzieningen of dagelijkse dingen? Dan kunt u daarvoor
terecht bij bijvoorbeeld uw huisarts, maatschappelijk werk of
welzijnswerk, maar ook bij het
wijkteam, zij zijn vaak ook in uw
buurt vertegenwoordigt.
Nieuwstadt (gemeenschapshuis vrijdag 11-12.30u.),
Susteren (het Stift maandag
11-12u.)
Dieteren (de Koppel Woensdag 14-15u.),
Roosteren (multi functioneel
centrum maandag 14-15u.)
U kunt bij ons terecht voor de
volgende vraagstukken:

-Werk en inkomen, Hulpverlening + ondersteuning, Opvoeding, Begeleid wonen, Zorg,
WMO vraagstukken.
Wat doen wij? Wij geven advies, informatie en ondersteuning aan inwoners en denken
mee aan eigen oplossingen
binnen uw sociale omgeving.
Wie zijn wij? WMO medewerkers van de gemeente en professionals uit de zorg, zoals de
wijkverpleegkundige en welzijnswerkers werken samen. U
krijgt hier een contactpersoon.
Voor meer info kunt u vrijblijvend een spreekuur bezoeken,
of via de gemeente via 0475478478 of mail naar: info@echtsusteren.nl

Meer INFO!
Maak je eigen allesreiniger!
Voorjaarskriebels om het huis
schoon te maken, maar platzak?
Hier zijn een paar eenvoudige
recepten om zelf schoonmaakmiddelen te maken. Geen chemische rotzooi, spotgoedkoop en
een heel stuk beter voor het milieu.
-Azijn ontkalkt alles (met een
sopje van half water, half azijn en
het sap van een citroen worden
tegels schoon en kalkvrij), zorgt
voor blinkende ramen (koud water met een flinke scheut azijn
erin, nawrijven met een prop
krantenpapier) en doet groene
aanslag buiten verdwijnen als
sneeuw voor de zon (giet een
paar flessen over de stenen
vloer; laten inwerken en dan wegschrobben). Tip: natuurazijn
maakt net zo goed schoon als
schoonmaakazijn. Maak je eigen
schuurmiddel: Meng drie eetlepels zout in een bakje met een
flinke scheut azijn.
-Groene zeep is een prima basis
voor allerlei schoonmaakklussen.

Om een vuile oven schoon te
krijgen, zet je hem kort aan totdat
hij warm is. Smeer de wanden in
met groene zeep en zet er een
bakje kokend water met citroen
in. Oven dicht, nacht laten intrekken en daarna afnemen met een
vochtige doek. De koelkast krijg
je schoon met een warm sopje
met een eetlepel soda per liter
water en een likje groene zeep.
De lijst met toepassingsmogelijkheden van zuiveringszout of
bak soda (niet te verwarren met
bakpoeder!) is ellenlang. Het

werkt goed tegen viezigheid zoals
vetten, eiwitten en uitwerpselen.
Het verwijdert nare luchtjes en
het is eigenlijk de ideale
vervanger voor de traditionele
allesreiniger. Je kunt het zelfs als
tandpasta, deodorant of shampoo
gebruiken.
Maak je eigen allesreiniger: Vul
een fles met een halve liter koud
water, vier theelepels groene
zeep en vijf of zes theelepels
zuiveringszout. Sap van een
halve citroen erbij. Schudden
voor gebruik.
Tot slot: Spoel je sopje altijd door
de afvoer, gooi het niet op straat:
er kunnen schadelijke stoffen in
zitten die wel afbreken in de rioolzuivering, maar niet in het oppervlaktewater. Bekijk meer tips op
www.duurzaamthuis.nl

Bron: https://toverheks.com

INHOUD HUURWIJZER
Veel informatie over huurverhoging.
Dit voorjaarsnummer van Huurwijzer wordt u aangeboden door
uw huurdersorganisatie.
Het eerste nummer van Huurwijzer in 2018 gaat traditiegetrouw
over de huurverhoging op 1 juli.
In acht pagina’s vindt u informatie over hoe hoog de huurstijging
dit jaar maximaal mag zijn, hoe u
bewaar kunt maken en over de
puntentelling van uw woning.
Verder in dit nummer:
-informatie over hoe u uw tuin
zomerklaar kunt maken.
-test van boormachines van de
Consumentenbond.
-in de rubriek ‘ongewoon wonen’
de bolwoningen in Den Bosch

Vind u ons vrijwilligerswerk interessant en spreekt onze inzet voor onze huurders u aan? Wij zoeken nog collega’s voor ons team!

Secretaris

Penningmeester

Algemeen

Miep Wijnen

Frits van Cruchten

Guido Ekermans

06-43958494

06-43958494

06-43958494

hbvsusteren@gmail.com

hbvsusteren@gmail.com

hbvsusteren@gmail.com

1 of meer
personen
Man/vrouw

Adres HBV Susteren
Uw vertrouwde hbv Susteren bezoekadres is op de Reinoud van Gelderstraat 61,6114 AE Susteren gevestigd.
(in de Reinoudhal, rechts naast de kantine) Op maandag– en donderdagochtend van 9.30-11.30u. Donderdags op afspraak.
Tel.: 06-43958494 (maandagochtend spreekuur), e-mail: hbvsusteren@gmail.com, Websites: www.hbvsusteren.nl en op facebook.

