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Kantoor is weer open

Vanaf 3 januari 2022 is ons

kantoor weer open voor

publiek, Ook het werken

met afspraak is er weer,

Ondanks het feit dat er nog

geen zekerheid is vanwege

de corona blijven vanaf a.s.

dinsdag 15 februari 2022, de

mondkapjes weg.

Gestopt

Vanwege privé omstandig-

heden is per L januariZ0Z?

gestopt als medewerker

SH M L, Caroline Stienen.

Ondanks het feit dat zij

maar 6 maanden bij ons was

aangesloten, willen we haar

bedanken voor haar inzet.

Huurdersbelang nr.6

Begin apríl 2022komt alweer de 6e uitgave uit

van het Huurdersbelang, het blad voor alle huur-

ders van Wonen Limburg..

Kopie inzenden kan nog steeds tot 15 maart

2022, dan sluit de deadline.

Wilt u meehelpen om deze uitgave weer prima

te vullen, stuur dan uw kopie in en mail die naar

Redactie H b@shm lweert.n L

leder artikel is welkom.

Lasso

Een aantal leden van ons team (administratie)

heeft via Wim Dings weer nieuwe uitleg

gekregen om dit keer de groepen te vullen.

Hierdoor kunnen we als dit zover is, straks via

die groepen mails verzenden naar alle bewoners-

commissies en wel in een keer mailen.

Zodra we hier ingewerkt zijn , zal aan de overige

teamleden uitleg gegeven worden hoe Lasso

werkt,

Prestatie Afspraken

Onze secretaris heeft via Webinar Woonbond, de

cursus Prestatie Afspraken gevolgd. Ook Ton en

Theu gaan dit volgen, want begin maart2022

starten de eerste bijeenkomsten weer met de

Gemeente Nederweert en in mei 2022 met de

Gemeente Weert. Als voorloper op de Prestatie

Afspraken hebben Ton en Theu via de Woonlas-

ten Wakers al een voorproefje gehad. We zullen

via de Woonlastenwakers een conceptbrief krij-

gen hoe te handelen. Deze kan dan verstuurd

worden naar de beiden Gemeentes. Er volgen

weer een aantal afspraken met Ger Verstegen

van Wonen Limburg.

Uitgave 2O22*L

Jan t/m rnaart 2022

Klachten Afhandeling

Het afhandelen van klachten loopt prima. Dit jaar zijn er een

tiental klachten ontvangen, die allemaal in behandeling zijn.

Regelmatig worden de klachten nagekeken en er wordt ge-

beld met de Klachtenafhandeling Wonen Limburg.

Niet altijd worden klachten door Wonen Limburg, correct af-

gehandeld zodat de klacht soms veel te lang open staat. Dit is

niet de bedoeling. Wonen Limburg moet veel sneller reage-

ren. Ons doorgeven waar de klacht op dat moment in behan-

deling is. Dat wordt niet gedaan. Een aandachtpunt voor het

Klachtenteam.

Spreek het team hierop aan en vraag om een snellere

afwerking. Beleventueel met Monique Butt, leiding

Klachtenteam Wonen Limburg



UBO Register

Het UBO register dat ingevolge de nieuwe Europese Wet,

noodzakelijk was, is door ons ingevuld en doorgegeven

aan de Kamer van Koophandel.

Bewonerscommissies

* Op dit moment zijn alle bewonerscommissies uitgeno-

digd voor een bijeenkomst in de maanden maart t/m mei

2A22.

Verder is er goed werk geleverd door Frits en Margriet- De

afspraken zijn er (Margriet) en Frits is druk bezig om alle

BC's te bellen om na te vragen of er nog problemen open

staan van de vorige bijeenkomst.

Hierdoor zullen we straks zien wat er nog af te handelen

valt en kunnen we dat nader bespreken met Wonen Lim-

burg en navragen waarom deze klachten nog openstaan.

Prima werk.

Jammer, maar waar, hebben we afscheid moeten nemen

van de BC Ëxedra Staete. Het bestuur is gestopt om vele

redenen die te maken hebben met het niet of niet juist

afwerken van de klachten Er is een gesprek geweest met

de delegatie van de Exedra Staete en alles is door hen in-

geleverd. Toch nog een pluspuntje.... De heer L Stout blijft

voor ons als Contact Persoon, zodat we toch op de hoogte

blijven van wat de bewoners aan eventuele klachten heb-

ben of blijven houden.

* De BC Kastanjehof is weer opgestart en gaat weer actief

werken. Wij SHML, hebben een bríef gestuurd aan alle

bewoners met de vraag of men in het hele gebouw

problemen heeft met vocht, schimmel enz' Er zijn op dit

moment al een tiental antwoorden ontvangen.

* Woensdagmorgen 16 februari 2A72volgf.er een gesprek

met Stephan Gróss over deze zaak.

Huurdersdag2O22

Besloten werd om dit in twee fases te doen, namelijk op

20 april 2O22 over Energetische maatregelen en op 19 mei

2022 over Brandveiligheid. Een middag en een avond in

HotelAntje van de Staasie. Nadere uitleg volgt'

Brochure

De brochure die w'rj als Huurdersbelangen Weert

willen uitgeven, nadert het eindresultaat.

SHML is al op drie Complexen gaan kijken hoe daar

de situatie is. We hebben gelet op het poetsen, de

brandveiligheid en als belangrijkste, de huisregels

voor dit complex.

We hebben ter plaatse gekeken hoe we de huisre-

gels die al bekend waren, konden uitbreiden met

regels die per complex belangrijk waren'

Daarna is er contact geweest met Lianne van Stratum

van Wonen Limburg om haar deze huisregels te laten

testen.

Afgelopen week ontvingen wij de regels die Wonen

Limburg graag in deze brochure wil hebben en die in

principe gelden voor alle complexen.

Huurdersbelangen heeft deze regels opgenomen in

deze brochure en aangevuld met huisregels die dit

complex nodig had.

Zodra de exemplaren gedrukt ziin, zal het eerste

exemplaar uitgereikt worden aan BC de Zwijger en

wel door de Directeur van Wonen Limburg de heer

Ger Peeters.

Daarna zullen alle Complexen een zelfde regels

ontvangen en zullen die aan iedere bewoner over-

handigd worden.

Belangrijke data

Febr. 24 Teamvergadering aanvang 10,00 uur

Mrt 7 BC Pales

Mrt 8 BC Oranjeflat

Mrt 15 BC Kuyperflat

Mrt L5 Huurdersraad vergadering 16.00 uur

Mrt 17 PA Nederweert

Mrl22 Woonlastenwakers

Mrt 28 BC Willem Litjenshof

Mrt 29 BC Pius X hof

Mrt 30 Teamvergadering 10.00 uur


