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Geachte leden wij vragen informatie,
Vanuit ZOWonen hebben wij het verzoek woningen/complexen aan te dragen die dringend aan
renovatie toe zijn binnen onze kernen Susteren, Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren ten behoeve van het nieuwe op te zetten renovatiebeleid. Dit strekt zich voorlopig tot de komende jaren uit 2018> en is nog nader te bepalen op basis van de door u en ons aangedragen
huurobjecten. Het betreft hier geen individuele reparaties, daar is de reguliere weg via ZoWonen voor bedoelt, tenzij het probleem meerdere woningen treft.
Het gaat hier om grootschaligere projecten die onze woningen naar een beter energielabel moeten brengen.
U kunt ons via de bekende mogelijkheden contacteren, m.v.g. het Bestuur

.
Kabinetsbeleid raakt hurende middeninkomens
bevordert doorstroming huurmarkt amper ....
Inkomensafhankelijke
huurverhogingen hebben
de afgelopen jaren amper
effect gehad op doorstroming in de huursector,
blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van ING.
Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen geeft aan dat de
huurverhogingen van de
laatste jaren geen invloed
hebben gehad op hun verhuisgedrag. Hiermee wijken ze nauwelijks af van
sociale huurders met een
lager inkomen. Huurders
geven aan vaak geen betaalbaar alternatief te hebben. De huren in de vrije
sector zijn onbetaalbaar en
een koopwoning is vaak
ook geen optie. Huurders
hebben door invoering van
de inkomensafhankelijke
huurverhoging wel flink
minder te besteden. Ruim
40% van de sociale huurders moet bezuinigen door
de huurverhogingen van
afgelopen jaren. Sparen is
voor veel huurders niet
mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig hebben om rond te komen. De

maar

helft van de huurders komt
dan ook niet aan sparen
toe. Woonbonddirecteur
Ronaid Paping: 'Het is
krom dat de overheid probeert huurders met een
bescheiden middeninkomen weg te pesten uit de
sociale sector met enorme
huurverhogingen, terwijl
deze huurders vaak a'l forse huurprijzen betalen en
nergens anders terechtkunnen.'
Er loopt nog
een rechtszaak tegen de
inkomensafhankelijke
huurverhoging.

Om deze huurverhogingen
te kunnen innen geeft de
Belastingdienst op grote
schaal inkomensgegevens
door aan verhuurders en
schendt daarmee de privacy van huurders. In oktober wordt de uitspraak van
de rechtszaak van de
Woon bond over de inkomensafhankelijke huurver-

hoging of
'Gluurverhoging' tegen
de staat en verhuurderskoepels verwacht. Bron
woon bond

Feestelijke opening Huiskamer+

Project Nieuwstadt

Op 7 september
is in het Gemeenschapshuis
van Nieuwstadt een volwaardige
huiskamer + met alle faciliteiten
gekomen, mede gerealiseerd
door Gem. Echt-Susteren.
Huiskamer projecten worden opgezet om de zelfstandigheid en sociale interactie te ondersteunen.
Ouderen kunnen er terecht voor een kopje koffie een lekkere verse
warme maaltijd een spelletje of een andere leuke
creatieve activiteit.

Na een inleiding door de voorzitter v.d. stichting vond er
een inzegening
door de jarige Deken Louvenberg
plaats.
En werd een prachtig schilderij v.d. oude kerk van
Nieuwstadt
onthult door wethouder
Geert Frische en de
oudste bezoekster
mevr. Mia-Reijnen.
Na iedereen voorzien te hebben van een lekker hapje en
drankje onder begeleiding
van de vrolijke volksmuziek
klanken door "THE OLDTIMERS"
werd de gezellige middag voort gezet.
De Huiskamer is op maandag- donderdag
en vrijdag geopend van 09.00 uur-16.30 uur.
Door M. Wijnen

Huurprijzen moeten omlaag!
De huren van sociale huurwoningen bij de woning-

het goed dat de huren dit
jaar minder hard stijgen,

corporaties stegen per 1
juli van dit jaar met gemid-

maar ziet dat de huren
nog steeds veel harder

deld 1,1 procent, blijkt uit

stijgen dan de inflatie en
vindt dat er meer moet

cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek
(CBS). De beperkte stijging komt door het Sociaal
Huurakkoord

dat de Woon-

bond en corporatiekoepel
Aedes sloten om de huurstijgingen te beperken en
door de lage inflatie van
0,3%. De Woonbond vindt

gebeuren om huren weer
betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen
de huren circa 10% boven
de inflatie. Veel huurders
kunnen de huur amper
opbrengen ..

H.B. V. Susteren.

'Huurders hebben de huren de afgelopen fors zien
stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam.
Een komend kabinet moet
er echt voor zorgen dat
huren weer betaalbaar
wordt,' stelt Woonbonddirecteur Ronaid Paping.
'Dat kan ook, door de belasting die verhuurders
over sociale huurwoningen
moeten betalen af te
schaffen. Dit wordt weer
doorgerekend aan de
huurder en dat heeft geleid tot een huurexplosie.'
De verhuurderheffing be-

draagt in 2017 1,7 miljard
euro.
De Woonbond pleit voor
een huurverlaging van
10%. 'Een schone taak
voor een nieuw kabinet,'
aldus Paping.

Bij particuliere aanbieders
stegen de huurprijzèn dit
jaar harder. Paping: 'Zij
maken gebruik van de
ruimte die voormalig minister Blok heeft gecreëerd
voor hogere huurstijgingen, ten koste van de
huurders.' bron woonbond

Vind u ons werk interessant en spreekt onze inzet voor onze huurders u aan? Wij zoeken dringend assistentie voor ons team!
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Wegens personeelsgebrek zijn onze spreekuren zijn gewijzigd:
Maandagochtend 9.30-11.30u.

En op afspraak Donderdagochtend

9.30-11.30u ..

