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Uw belang is ons belang!
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Denkt u er aan het machtigingsformulier (SEPA machtiging) vóór 1 Augustus aan ons te
retourneren? Anders komt uw lidmaatschap automatisch te vervallen hiervoor hoeft u geen
actie te ondernemen.

De jaarvergadering 2017
Onze jaarvergadering gaat dit jaar op donderdag 29 juni vanaf stipt 19 uur plaatsvinden, in de kantine van de
Reinoudhal, Reinoud van Gelderstraat 61 te Susteren, onze nieuwe kantoorlocatie. Ook dit jaar hebben wij weer een
gastspreker van ZoWonen, met een interessant onderwerp namelijk duurzaamheid. Dit houd het volgende in; Renovatie naar de nieuwste regelgeving om u zo energiezuinig mogelijk te laten wonen. En tips om u er zelf bewust van te
laten worden, waar u energie besparing laat liggen. Naast de verplichte onderwerpen waar wij onze verantwoording
naar u als verenigingslid afleggen, willen wij u op deze wijze nog meer ten dienste zijn en ons contact met u toegankelijker maken.

Woonbond lanceert huurverhogingscheck
Miljoenen huurders krijgen
voor 1 mei een voorstel op
de mat voor de huurverhoging die ingaat per 1 juli.
De jaarlijkse huurverhoging moet aan veel regels
voldoen. De Woonbond
publiceert vandaag een
online check waarmee
huurders kunnen kijken of
ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging.
Een huurverhogingsvoorstel moet twee maanden
voor de ingangsdatum
worden verstuurd.

Huurders hebben dan nog
tot 1 juli de kans om bezwaar te maken. Sociale
huurders met een inkomen
tot €40.349,- kunnen dit
jaar maximaal een huurverhoging krijgen van
2,8%. ‘Maar de huur mag
hiermee niet stijgen boven
de maximaal toegestane
huurprijs van de sociale
huurwoning,’ zegt Marcel
Trip van de Woonbond.
‘Met onze check kunnen
huurders eenvoudig kijken
of er gronden zijn om bezwaar te maken tegen de
huurverhoging. Dat kan
zeker lonen.’

2016 onder de inkomensgrens zijn beland, kunnen
succesvol bezwaar maken
tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.
AOW'ers en huishoudens
met minstens vier personen kunnen ook bezwaar
maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huurders die vragen
hebben over de jaarlijkse
huurverhoging kunnen ook
contact opnemen met de
“Huurderslijn”, de juridische ledendienst van de
Woonbond.
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Vernieuwd en
dikker!
Afrekening
servicekosten.
Bewoners
zorgnitiatieven.
Veiligheid in huis.
Tips voor in en
om het huis.
Mooie buurten.
Koken met lezers.

Sociale huurders met een
inkomen boven de
€40.349,- kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van
maximaal 4,3%. Dan moet
er wel een verklaring van
de Belastingdienst worden
meegestuurd met het
huurverhogingsvoorstel. Het peiljaar voor de
inkomensgegevens is
2015. Huurders die door
een inkomensdaling in


Twijfelt u over de puntentelling van uw woning
m.b.t. de nieuwe huurverhoging gebruik de
tool via de volgende pagina link;
https://
www.huurcommissie.nl/
onderwerpen/huurprijs-enpunten/huurprijscheck-enpuntentelling/




Prestatie afspraken 2018
Transparantietool ZoWonen
Overleg wijkmanager
Invoeren nieuwe
administratie en
contributie inning.
Woonlastenwakers.
Duurzaamheid
en renovatie bij
lopende projecten.
Inventarisering
HBV ledenbestand na overdracht aan HBV
door ZoWonen.
Contact met onze achterban
opbouwen.
JAARVERGADERING JUNI 2017.
Tijdens de
schoolvakanties
zijn wij gesloten
via de mail zijn
wij altijd bereikbaar.
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Wonen met zorg
Je wilt graag zelfstandig blijven wonen, maar door een
beperking zijn aanpassingen nodig. Dit kan vaak wel, met
hulpmiddelen of extra zorg. Soms kan aanpassen niet en
moet je verhuizen.
Met enkele aanpassingen aan je woning kun je daar misschien blijven wonen. Als je in een rolstoel zit of slecht ter been bent bijvoorbeeld. We kunnen drempels verwijderen, de keuken of badkamer
aanpassen en de deuren makkelijker laten openen. Je kunt ook
denken aan een traplift of een verhoogd toilet.

Hoe aanvragen?
Je kunt een woning aanpassing aanvragen bij het WMO-loket van
de gemeente. WMO is de wet maatschappelijke ondersteuning, die
regelt dat de gemeente deze aanpassing voor een deel of helemaal
betaalt. Je vindt meer informatie op de website van je gemeente. Als
de gemeente je aanvraag goedkeurt, sturen ze jou een bevestiging
hiervan. ZoWonen krijgen dan de opdracht om de woning aan te
passen. Het onderhoudsbedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren neemt dan contact met jou op. Meer info op: ww.zowonen.com/
informatie-over/woning-zoeken/wonen-met-zorg/

Meer INFO en nieuws!
Huurwijzer is vernieuwd en dikker
Met ingang van dit zomernummer is Huurwijzer vernieuwd. In de eerste plaats
heeft het kwartaalmagazine
van de Woonbond een mooie
omslag gekregen en is dus 4
pagina’s dikker geworden (36
in plaats van 32 pagina’s). In
de nieuwe formule is plaats
voor nog meer laagdrempelige consumenteninformatie en
luchtige rubrieken. Zo breiden
we de test uit de Consumentengids uit naar 2 pagina’s en
introduceren we de rubriek
Huisraad, met tips voor in en
om het huis. In het vorige
nummer heeft u al kennis
kunnen maken met de nieuwe

kookrubriek, waarin lezers
hun favoriete gerechten bereiden.
Dit keer heeft Jurino Ignacio
uit Zwijndrecht heerlijke gevulde Antilliaanse pasteitjes
gemaakt. En we introduceerden een dubbele pagina met
een ‘infographic’ over voorzieningen in huis. In Huurwijzer 1 was dat ventileren &
luchten en in dit nummer
besteden we aandacht aan
veiligheid in huis. Ook nieuw
zijn de rubrieken ‘Beste
buurtjes’ (over mooie oude
buurten) en ‘Ongewoon
wonen’ (over mensen die in
een bijzonder huis wonen).
Twee grote artikelen zijn

gewijd aan actuele onderwerpen, waar u als huurder vaak
mee te maken heeft. In dit
nummer zijn dat de servicekosten. Rond deze tijd rolt de
afrekening van de servicekosten in de bus. Dat zorgt vaak
voor de nodige hoofdbrekens.
Heb ik niet te veel betaald?
Wordt de service wel geleverd waarvoor ik betaal? In
dit van Huurwijzer leest u er
alles over.

Contact:
Uw vertrouwde hbv Susteren bezoekadres is sinds
1 Augustus 2016 op de
Reinoud van Gelderstraat
61 gevestigd.
(in de Reinoudhal, rechts
naast de kantine)
Op maandag– en donderdagochtend van 9.3011.30u. Zijn wij bereikbaar
via 06-43958494, maar nog
liever via mail;
hbvsusteren@gmail.com

Vind u ons vrijwilligerswerk interessant en spreekt onze inzet voor onze huurders u aan? Wij zoeken nog collega’s voor ons team!
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Huurders Belangen Vereniging Susteren
Reinoud v. Gelderstraat 61
6114 AE Susteren
06-43958494

e-mail: hbvsusteren@gmail.com
Website: www.hbvsusteren.nl
https://www.facebook.com/Hbv-susteren-313362912013391
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