
 

 

Nieuwe medewerkster 

Wat is nieuw? We kennen 
allemaal Wendy al, dus 
zo nieuw is zij niet meer. 
Wendy heeft een paar 
maanden stage gelopen 
en na een gesprek met 
haar, heeft ze definitief 
“Ja” gezegd en is 
toegetreden als 
medewerkster van SHML. 

Wendy namens alle 
medewerkers, van harte 
welkom en veel plezier. 
   

Stopcontacten  

We hebben al direct 
gebruik gemaakt van 
Wendy, want haar man 
heeft stopcontacten 
aangelegd op de 
vergadertafel. Bedankt. 
    

Dank je wel Dag  

Op 6 juli 2022 vindt weer 
de Dank je wel dag plaats van Wonen Limburg. Bericht 
volgt in mei a.s. maar het zal waarschijnlijk een bezoek 
aan Thorn worden. Geef je op en ga mee, gezellig 
samen. 

Margriet Peeters is gestopt. 

Ook dat is alweer geen nieuws meer, maar Margriet 
kon niet meer samen met ons werken en vond het 
beter om te stoppen. Margriet toch bedankt voor je 
inzet. 

Huurdersbelang 6 en 7 

Huurdersbelang 6 is in april 2022 rondgebracht en 
bezorgd bij alle huurders. Ook de huurders van Noord-
Limburg. Maar of dat zo blijft zullen we de komende  

 

 

 

 

maanden verder uitwerken en beslissen. Voor 
Huurdersbelang 7 kun je tot 15 september 2022 
teksten aanleveren bij de Redactie. 

Klachtenafhandeling 

De klachtenafhandeling loopt goed en op dit moment 
zijn er nog 10 klachten in behandeling, waaronder de 
gezamenlijke klacht van BC Kastanjehof en er volgt een 
gezamenlijke klacht van BC Nedermazehof. 

Bewonerscommissies. 

De afspraken van maart, april en mei lopen op z’n eind 
en worden als prima ervaren. Nu nog zorgen dat de 
bezwaren netjes worden afgehandeld voor okt 2022. 

Er zijn brieven verstuurd waarop we de 
draagvlakmeting willen bepalen van nieuwe 
complexen. Reacties zijn al door enkele huurders 
ingestuurd. Hopelijk volgen er meer. 

Brochures. 

Ook zijn al een tweetal brochures overhandigd aan de 
huurders van de complexen Pales en de Zwijger. De 
reacties zijn prima en de rest zullen we zo snel 
mogelijke laten volgen. Wie de rest van de brochures 
gaat afwerken, zullen we samen overleggen op de 
teamvergadering, 

De eerste brochures werden uitgereikt op de 
bijeenkomst van BC Pales. Helaas kon de Directeur van 
Wonen Limburg niet aanwezig zijn.  

Joke de Vrankrijker 

Joke heeft de taken van Margriet overgenomen en gaat 
nu samen met Frits de bijeenkomsten met 
Bewonerscommissies van actiepunten voorzien. Indien 
Joke niet kan, worden haar taken waargenomen door 
Wendy en /of Francien. 

Lijst 

Er is al een lijst met data opgemaakt voor de 
bijeenkomsten in september, oktober of november 
2022. U vindt deze data op de agenda van 
Huurdersbelangen Weert. 

       Uitgave 2022- 2 

        April t/m juni 2022 

Inhoud 

1.Nieuwe     
Medewerkster SHML 

2.Stopcontacten 

3. Dank je Wel Dag 

4. Stoppen M Peeters 

5.Huurdersbelang 6/7 

6.Klachtenafhandeling 

7.Bewonerscommissie 

8.voorlichting 

9.Teamvergaderingen 

10.Huurdersraad -
WLW-Fincom 

11.Belangrijke data 

12. Team lunch 



 

 

 

 

26 april 2022. Voorlichtingsmiddag bij Hotel Antje van              
de Staasie om 14.00 uur. 

Deze middag is gesplitst in twee delen: van 14.00 uur 
tot 14.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur en gaat 
voornamelijk over de energetische maatregelen. Pauze 
van 14.45 tot 15.00 uur en sluiting vanaf 15.45 uur. 

19 mei 2022 Hotel Antje van de Staasie om 19.00 uur. 

De tweede bijeenkomst met als hoof thema 
Brandveiligheid en gebruik scootmobielen. 

Pauze 19.45 uur tot 20.00 uur sluiting rond 20.45 uur. 

Teamvergadering 

Op 9 mei 2022 wordt er weer een teamvergadering 
gehouden, start 09.30 uur. De agenda krijgt u van onze 
secretaris en heeft u punten voor op deze agenda , dan 
graag doorsturen naar Leon Bouwels. 

Eerstvolgende teamvergadering 20 juni 2022 

Huurdersraad WL 

Op 13 april jl. hebben we de eerste bijeenkomst 
bezocht en vanwege ziekte van Leon is Frits mee 
geweest naar Roermond. Frits zal zijn bevindingen op 
de teamvergadering wel doorgeven. 

Op 10 mei 2022 is de volgende Huurdersraad 
bijeenkomst, dit keer met het Bestuur Wonen Limburg. 
Start 16.00 uur te Roermond. 

Woonlasten Wakers 

10 mei 2022 en 21 juni 2022 te Roermond gebouw 
SHMR, aanvang 09.30 uur. 

Fin Com 

3 mei 2022 en 27 juni 2022 te Roermond Gebouw 
SHMR, aanvang 10.00 uur 

Belangrijke data 

17 mei 2022 Presentatie Marktgegevens Midden 
Limburg door Ger Verstegen via Teams. 

 

 

 

 

16 juni 2022 gesprek Ger Verstegen om 13.00 uur 
SHML kantoor 

24 juni 2022 gesprek over Betaalbaarheid te 
Roermond aanvang 09.30 uur 

 

Teamlunch 

Op maandag 20 juni 2022 gaan we samen, het hele 
team inclusief echtgenotes, lunchen bij Hotel Antje van 
de Staasie. De lunch start om 12.30 uur. 

Om op te schrijven 

12 juli 2022 Uitleg Gebiedsvisie Keent Moesel 

 

Boekje “In de Buurt van“ is uit. 

 

 

 

                       De nieuwe brochure 


