
Beleidsplan Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg 2019. 
 
Voorwoord. 
 

1. De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg is een onafhankelijke stichting met een 
dagelijks bestuur. De bestuursleden vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de 
huurders, die huren van Wonen Limburg in Weert en omstreken. 
Het doel van de stichting is om voor de huurders van Wonen Limburg het leven en wonen zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden.  

2. Dit doen wij in samenwerking met de bewonerscommissies, de contactpersonen van Wonen 
Limburg en derde partijen. 
Om bovenstaande doelstellingen te halen en in uitvoering te brengen worden trajecten 
opgesteld, die zowel voor korte en langere termijn gelden. 

3. In verband met sterk wisselende invloeden van de overheid en corporatie, kan het 
beleidsplan invloed hebben op de uitvoering en de kosten. 

4. De route die we in 2016 hebben ingezet, behouden en uitbreiden voor de komende jaren. 
5. De prestatieafspraken met de gemeente en Wonen Limburg in Weert en omstreken op lokaal 

en regionaal niveau, krijgen in 2019 een vervolg dat er vaker een beroep wordt gedaan op 
andere huurdersorganisaties en eigen achterban en huurders. 
Hier kan uit voortvloeien dat er hogere kosten komen en er meer tijd in gestoken moet 
worden, willen we de huurder op de juiste manier in dit proces betrekken. 

6. Deze zaken hebben invloed op de begroting 2018-2019, waardoor een aantal posten een 
groter budget vragen. 
 Lidmaatschap Woonbond. 
 Vrijwilligersvergoeding leden van de bewonerscommissies volgens de 

samenwerkingsovereenkomst/ nieuwe bewonerscommissies. 
 Bestuurskosten en de daarbij horende reiskosten. 
 Prestatieafspraken lokaal en regionaal. 

 
 
Communicatie 
Het leggen van verbindingen met huurdersorganisaties, Wonen Limburg en bewoners 
(bewonerscommissies), dag van het huren. 
Jaarlijkse bijeenkomst van alle B.C. leden. 
Uitwisselen van informatie en kennis. 
Advies geven en samenspraak met bewonerscommissies/achterban. 
Uitvoeren van taken. 
Oprichten van nieuwe bewonerscommissies en contact blijven houden. 
Verspreiden van nieuwsbrief + reclame. 
Uitwerken van nieuwe structuurvormen. 
 
Administratie 
Het terugdringen van de lopende kosten en zo goed mogelijk werken met uniforme begroting en 
budget. 
 
 
 



Participatie 
Tijdverdeling werkgroepen. 
Goede contacten met medewerkers leefbaarheid en wijk- en complexbeheerders. 
Onderhouden contacten buurtwinkels. 
 
Automatisering 
Begrotingen indienen. 
 
Werkgroepen 
Adviesaanvragen 
Prestatieafspraken 
Het deelnemen aan vergaderingen bestuur Huurdersraad/ Huurdersraad bijv.: energie – leefbaarheid 
– prestatieafspraken – richtlijnen voor bewonerscommissies – servicekosten – adviesaanvragen – 
huurbeleid – Vereniging van Eigenaren. 
 
Scholing + opleiding 
Volgen van cursussen – aankoop literatuur  
 
Vergaderstructuur 
Geregeld overleg met gemeente (prestatieafspraken)– Wonen Limburg en bewonerscommissies 
Tweemaandelijks vergadering met Huurdersraad en Wonen Limburg. 
 
Ondersteuning – huurders 
Het bieden van ondersteuning bij conflicten met verhuurder en eventueel inschakelen van 
deskundigen en/of derden.  
Bijv.: Geschillencommissie – Woonbond 
 
Begroting indienen 
Huisvesting/ Huur 
Administratie 
Contributie (Woonbond) 
Bestuurskosten 
Kantoorartikelen 
Bewonerscommissies 
Gas-Water-Licht 
Kopieerapparaat leasekosten 
Projectkosten 
Overige kosten + verbouwing 
 
De SHML vertegenwoordigt ongeveer 5200 verhuureenheden.  
Alle bestuursleden hebben zitting in meerdere werkgroepen van Wonen Limburg, wijkraden en de 
gemeente. 
 
Met De Nieuwe Wind zijn wij in september 2017 gestart om meer handvaten aan de 
bewonerscommissies te geven. De wereld verandert, dan moeten wij ook veranderen. 
 
 



Afgelopen jaar hebben we kunnen vaststellen dat er nog steeds een groei zit in het aantal 
bewonerscommissies. 
Wij zijn beter bereikbaar dankzij de samenwerking met wijk- en complexbeheerders en 
leefbaarheidsmedewerkers.  
Wij leveren aandeel in de toename van de ontwikkeling hiervan. 
 
2018/2019 hebben we een goed gesprek kunnen voeren over de afrekening van de servicekosten + 
de huurverhogingen  
 
SHML 
In samenwerking en goed overleg met bewonerscommissies en Wonen Limburg hebben wij voor 
elkaar gekregen: 

1. Geertenhof,  parkeerplaatsen + tuin 
2. Exedra Staete, tuin 
3. W. Litjenshof, jeu de boulesbaan    
4. Graafschap Hornelaan,  parkeervrij 
5. Dr. Kuyperflat, tuin + banken 
6. Zuyderborgh, nieuw alarmsysteem + tuin 
7. Nieuwe bewonerscommissie 
8. St. Louis, opknappen van het gebouw, lekkage parkeergarage 
9. Wozoco Hushoven, warmteprobleem +parkeerplaatsen, fietsenrekken 
10. Wertha Burcht, parkeerproblemen 
11. Nedermazehof, loopplanken voor wassen ramen 
12. Pius X-Hof, parkeerplaatsen en tuin 
13. Oranjeplein, geholpen met bewonerscommissie nieuw leven in te blazen 
14. Regelmatig overleg met gemeente 
15. Regelmatig overleg met bewonerscommissies 
16. Regelmatig overleg met Huurdersraad 
17. Regelmatig overleg Energiebeleid 
18. Uitleg problemen bij brand (Brandweer) bij complexen 
19. Individuele huurders geholpen o.a. 

 Drehmanstraat, renovatieproblemen 
 Mariënhagelaan, vochtproblemen 

        En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


