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Huurwijzer van de woonbond, SHB Susteren nieuwsbrief, vragen en nog meer vragen..!!
Beste lezers van onze nieuwsbrief,
Nu onze organisatie volledig op
de schop is gegaan rijzen er op
allerlei gebied vragen:
 Hoeveel mensen lezen onze
nieuwsbrief eigenlijk?
Eerlijk gezegd hebben wij daar
totaal geen zicht op…
 Hoeveel mensen lezen eigenlijk de Huurwijzer waar deze
nieuwsbrief aan toe gevoegd

wordt?
Ook daar hebben wij totaal
geen idee van.. maar daar zijn
wij natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar.
 Of onze inzet en service gewaardeerd word?
 Of u de Huurwijzer van de
woonbond leest en de informatie waardeert die zij voor u
verzamelen zodat u beter
beslagen te ijs komt als u niet

tevreden zou zijn met de service van uw woningcorporatie?
Al met al hele belangrijke vragen die de rechtvaardiging van
een toch behoorlijke kostenpost
onderbouwen of juist niet?
Tenslotte betaald u als huurder
indirect al deze kosten via de
huur, contributieheffing is er
tenslotte niet meer bij een stichting. Graag zouden wij u willen

verzoeken om ons via een mailtje de gezochte antwoorden te
bezorgen via ons mailadres.
shbsusteren@gmail.com
Wij kunnen nog maar 80 van de
860 huurders bereiken. Van de
andere huurders hebben wij
geen e-mailgegevens Daarom
waarderen wij uw mond tot
mond reclame zeer! Bij onvoldoende reacties stoppen wij
met de Huurwijzer.

Mogen wij u ons aspirant bestuurslid voorstellen?
Achtergrond:

Voornaam: Hans
Achternaam Smolenaars
Geboren: ja
Waar: Sittard
Leeftijd : 73 jaar
Woonachtig: Susteren
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Deze Huurwijzer wordt u
aangeboden door uw
huurdersorganisatie.
Wat staat er onder andere in dit lentenummer?
 Een uitgebreid katern






met alles wat u moet
weten over de jaarlijkse huurverhoging
Beste buurtjes:
Heijplaat, een havendorp in Rotterdam
Uitslag enquête ledenpanel over woonoverlast
Huisraad: tips voor in
en om het huis
Op stap met een huurteam

Administratief werk.
Vakbondswerk.
Ondernemingsraad.

Jongeren steeds later het huis uit
Jongeren blijven steeds langer thuis wonen bij hun ouders. Gemiddeld gaan jongeren het huis uit als ze 23,5
jaar oud zijn (cijfer 2017). In
2012 was dat nog 22,8 jaar.
Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) publiceerde
daar onlangs cijfers over.
Zowel bij studenten als werkende jongeren duurt het
steeds langer voordat ze
zelfstandig gaan wonen.
Maar de verschuiving was
het sterkst bij studenten. In
2017 gingen die gemiddeld 1
jaar later zelfstandig wonen
dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later
uit huis. De hoge huren, onzekerheid op de arbeidsmarkt en dure koopwonin-

gen houden jongeren langer bij hun ouders, blijkt
uit het CBS-onderzoek.
‘Vroeger was huisje, boompje, beestje nog heel normaal voor een twintiger.
Dat begint nu pas normaal
te worden als mensen
vooraan in de dertig zijn’,
zei CBS-onderzoeker Tanja
Traag begin februari tegen
de NOS. Op het Meldpunt
Huuralarm van de Woonbond komen ook veel meldingen van jongeren binnen die woningzoekend
zijn omdat ze nu een tijdelijk huurcontract hebben
en ze binnenkort hun woning uit moeten.
www.woonbond.nl/
meldpunt-huuralarm

ACTIVITEITEN
SHB SUSTEREN:

 Werving ondersteunende bestuursleden
voor onze SHB Susteren.
 Wij zoeken nieuwe
ideeën als alternatieve
activiteit i.p.v. de ouderwetse jaarvergadering.
 De nieuwe ronde
prestatieafspraken
2019 is alweer in volle
gang.
 Duurzaamheid en renovatie.
 Herijking Zelf aangebrachte voorzieningen
beleid.
 Herijking Samenwerking huurdersbelangen organisaties binnen ZOwonen.

Huurdersraadpleging
Enkele maanden geleden
heeft u van ZOwonen een
email gehad (indien uw
emailadres bij ZOwonen
bekend is) waarin uw medewerking aan een huurdersonderzoek werd gevraagd.
De gegevens uit het onderzoek zijn door de
Woonlastenwakers verwerkt. Wij nemen de door
u kenbaar gemaakte wensen en noden zo goed mogelijk mee in onze inbreng
bij ZOwonen en de gemeente Echt-Susteren.

Nu zijn wij huurders eigenlijk allemaal winnaars, als
wij de belangen van u kunnen behartigen en krijgen
wat wij verdienen.
Helaas lukt dat nog lang
niet in alle gevallen.
Het blijft een groeiproces.
Stapje voor stapje gaan we
naar ons doel. We kunnen
veel minder zonder uw
input!
ppixabay

De drie winnaars uit ons
rayon zijn ondertussen
persoonlijk bezocht en
hebben hun tegoedbon
van €50,- ontvangen.

Een aantal van u heeft
aangegeven op een of
andere wijze geïnformeerd te willen worden
over onze activiteiten of

zelfs een kleine bijdrage
te willen doen indien wij
hulp nodig hebben.
Aangezien het onderzoek
anoniem is gedaan kunnen
wij u niet bereiken…...
maar u kunt ons wel bereiken!
Wij vragen u om zich bij
ons bekend te maken via
e-mail. Lukt dat niet, bel
of loop gerust eens binnen tijdens het maandagochtend spreekuur van
9.30-11.30u.

Gezond wonen = Goed ventileren
Goed ventileren is nodig
voor gezonde lucht in huis.
En daarmee ook voor je
gezondheid. Wie niet goed
ventileert kan last krijgen
van allergieën, luchtwegproblemen of vocht en
schimmel in huis. In oude
woningen gaat ventileren
vanzelf via naden en kieren.
In veel moderne goed geïsoleerde woningen moeten
bewoners actief zorgen
voor ventilatie door roosters of klepraampjes open
te laten voor frisse lucht.

Vijf simpele ventilatietips
die je meteen kunt doen:
1. Zorg voor een extra goe-

Als je mechanische of balansventilatie hebt in huis,
is correct gebruik belangrijk.

de ventilatie in de slaapkamer. Tijdens je nachtrust produceer je veel
vocht door transpiratie
en uitademen. Dit kan
zorgen voor condens en
schimmel in de slaapkamer.

2. Zet de verwarming op
minimaal 15 graden. Bij
lagere temperaturen
duurt het langer om de
lucht in je woning droog
te stoken.
3. Droog na gebruik van de
badkamer de vloer en
wanden met een wisser.
4. Zet de badkamerdeur op
een kier tijdens of na het
douchen. Hierdoor krijg
je een goede luchttoevoer voor de afzuiging.
5. Droog de was buiten.
Centrifugeer de was
goed als je deze binnen
droogt.

Centraal kun je checken
wat voor ventilatiesysteem je in huis hebt en of
je dat goed gebruikt en
onderhoudt.
Ga naar
www.milieucentraal.nl en
zoek op “ventilatiecheck”.

Op de website van Milieu

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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Stichting HuurdersBelangen Susteren
Reinoud v. Gelderstraat 61
e-mail: shbsusteren@gmail.com
6114 AE Susteren
Website: shb-susteren.nl
06-43958494 (maandagochtend tijdens spreekuur)
https://www.facebook.com/Hbv-susteren-313362912013391
Bezoekuren: maandag– en donderdagochtend van 9.30-11.30u. (donderdagochtend uitsluitend op afspraak)
Deze nieuwsbrieven zijn op onze website terug te lezen

