
STICHTING HUURDERSBELANGEN WEERT 
 

1

 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2020 
 
 
 
 

“Samen werken aan een betere woonomgeving” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STICHTING HUURDERSBELANGEN WEERT 
 

2

Voorwoord 
 
2020 stond voor een groot deel in het teken van hervorming van de Stichting Huurdersbelangen 
Weert (SHML). Het bestuur beoogt met de hervormingen efficiënter te kunnen gaan werken en wil 
daarmee voor de langere termijn ook een stabiele en toekomstgerichte organisatie neerzetten. 
SHML heeft daarom gesprekken gevoerd met de ketenpartners van Wonen Limburg, de 
complexbeheerders en leefbaarheidsmedewerkers en niet onbelangrijk de voorzitters van de 
bewonerscommissies. Ook het takenpakket binnen SHML is herzien. De gedachte is dat met een 
verdieping van de persoonlijke contacten en adequate communicatie, meer wederzijds begrip 
ontstaat voor ieders rol en ons gezamenlijk doel ‘tevreden huurders’ dichterbij brengt.  
 
Het coronavirus speelde zoals bij vele andere organisaties en activiteiten ook SHML parten.  
De twee jaarlijkse bijeenkomsten in het voorjaar en najaar, met de bewonerscommissies, werden 
deels geannuleerd; zo ook onze jaarlijkse zo succesvolle huurdersdag voor bestuursleden van de 
bewonerscommissies.  
 
Het bestuur verwacht ook in 2021 nog enige beperkingen te zullen ondervinden alvorens SHML weer 
‘op volle oorlogssterkte’ aan de slag kan gaan.  
 
Maar het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn. En dat is 
wat SHML dit verslagjaar heeft gedaan. Digitaal, en door de aankoop van een interactief touchscreen 
kunnen het werk en besprekingen doorgang vinden.  
 
Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug op dit verslagjaar, dat zonder de inzet van zijn 
medewerkers niet mogelijk was geweest. SHML bedankt de bewonerscommissies, 
leefbaarheidsmedewerkers, en complexbeheerders van Wonen Limburg, plus alle andere partners 
voor de prettige samenwerking in dit verslagjaar.   
 
Dank allen.  
 
Voorzitter Ton Doensen 
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Organisatie en bestuurssamenstelling 
Het jaar 2020 stond in het teken van hervorming van de SHML naar een meer toekomstgerichte 
huurdersorganisatie dan voorheen. Naast verdieping van de externe contacten heeft het bestuur de 
taken verdeeld en gestreefd naar de uitbreiding van het actieve kader binnen SHML.  
 
Het bestuur bestond op 1 januari 2020 uit: Wilma de Bakker (Voorzitter), Ton Doensen (Secretaris & 
Penningmeester), Léon Bouwels (bestuurslid), Jan Vlemmings (erebestuurslid).  
 
Op 1 februari 2020 is er als bestuurslid bijgekomen Joke de Vrankrijker en Peter Bruekers en op 1 juni 
2020 Wim Kessels.  
 
Medewerkers: Francien Doensen (administratie), Dylan Gubbels (ICT sinds 1 febr.2020), Udo 
Kooijmans (taalcorrector sinds 1 oktober) 2020, Frits Aspers (kandidaat- bestuurslid bewonerszaken 
sinds 1 november) en Margriet Peeters (kandidaat-bestuurslid secretaris bewonerszaken en tweede 
penningneester sinds 1 november).  
 
Mutaties 
In dit verslagjaar hebben wij afscheid genomen van Wilma de Bakker als voorzitter. Sinds 2015 was 
zij verbonden aan SHML en vanaf 2017 in de rol van voorzitter. Daarnaast heeft SHML afscheid 
genomen van Peter Bruekers en van Wim Kessels op 1 juli 2020.  
 
Door de mutaties zijn de taken opnieuw gewijzigd.  
Ton Doensen, sinds 2017 penningmeester en vicevoorzitter van Huurdersbelangen, is sinds juni van 
dit verslagjaar voorzitter en penningmeester. Léon Bouwels is vicevoorzitter en secretaris. 
Uitbreiding van het bestuur blijft echter een belangrijk aandachtspunt.  
 
Nieuw logo 
Bij een frisse start hoort een fris beeldmerk dat naadloos aansluit op de voorgaande stappen. Het 
logo straalt dan ook eenvoud en zakelijkheid uit, maar het symboliseert ook samenwerken aan een 
betere woonomgeving, waarbij de kleur blauw de verbinding met Weert benadrukt. Met het logo 
wordt ook de huisstijl gaandeweg aangepast.  
 
Kantoor 
Het kantoor aan de langpoort 7a is open van maandag tot en met woensdag, vanaf 9.00 uur tot en 
met 12.00 uur. Bezoekers kunnen daar vrij inlopen met vragen. Kleine klachten worden door Joke 
Vrankrijker en Francien Doensen behandeld. SHML werkt met het administratiesysteem Lasso.  
 
Bewonerscommissies 
Het aantal bewonerscommissies is in 2020 stabiel gebleven. De bewonerscommissies zetten zich 
voor langere tijd in voor hun appartementencomplex. De Bewonerscommissies en klankbordgroepen 
zijn zelfstandig en kunnen voor advies bij de SHML terecht. SHML vergadert tweemaal per jaar, of zo 
vaak als nodig is met de bewonerscommissies en medewerkers van Wonen Limburg. Met een goede 
interactie en communicatie willen wij samen steven naar een efficiënte klachtenprocedure. 

Aangesloten en door Wonen Limburg erkende bewonerscommissies zijn: 

1. Agneshof 
2. Exedra State 
3. Geertenhof 
4. Hubertus & Joris 
5. Hushoven 
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6. Kastanjehof 
7. Kuijperflat 
8. Nedermazehof 
9. Oranjeflat 
10. Pius X Hof 
11. Poort van Limburg 
12. St. Louis 
13. Willem Litjenshof 
14. Willem de Zwijger 
15. De Wijngaard 
16. Zilvermeeuw 
17. Zuyderborgh 
18. Pales  

Overleg 
SHML voert periodiek of incidenteel overleg met een groot aantal partners, waaronder:   

1. Woningcorporatie Wonen Limburg (verhuurder met 26.000 woningen). 
2. Huurdersraad Wonen Limburg (periodiek overleg met vier Huurdersorganisaties en directie 

Wonen Limburg) Afgevaardigden voor SHML, Ton Doensen en Léon Bouwels. 
3. Woonlasten Wakers (Samenwerkingsverband van acht huurdersorganisaties in Midden- 

Limburg) Afgevaardigden voor SHML Ton Doensen en Léon Bouwels. 
4. Bewonerscommissies (17 totaal). 
5. Ketenpartners.  
6. Individuele huurders van Wonen Limburg. 
7. Gemeente Weert. 
8. Buurtbemiddeling. 

Commissies en werkgroepen: 

1. Fin. Com. (Financiële zaken huurdersorganisaties). Afgevaardigde Ton Doensen (voorzitter 
commissie). 

2. Redactiecommissie (Huurdersblad met een bereik van 26.000 huurders) Afgevaardigden 
Léon Bouwels, Ton Doensen. 

3. Duurzaamheid (vier huurdersorganisaties met Wonen Limburg). Afgevaardigde Léon 
Bouwels. 

4. Klachtenafhandeling (vier huurdersorganisaties met Wonen Limburg). Afgevaardigden Ton 
Doensen en Léon Bouwels.  

Prestatieafspraken 
De woningcorporaties maken periodiek afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de 
prestaties die ze gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan 
bouwen voor welke doelgroep.  Maar ook over betaalbaarheid, huisvesting van bepaalde 
doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.  
 
Overige activiteiten 
SHML wil jaarlijks een informele bijeenkomst organiseren met vertegenwoordigers van 
ketenpartners, leefbaarheidsmedewerkers, complexbeheerders en voorzitters van de 
bewonerscommissies. Door het coronavirus is een fysieke bijeenkomst dit verslagjaar niet mogelijk 
gebleken.  
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Huurdersbelang is een huis-aan-huisblad voor alle huurders van Wonen Limburg en wordt 3 maal per 
jaar uitgegeven. In het blad zit een speciale pagina voor de regio Weert (5200 huurders) en bij de 
uitgaven van oktober is daar voor Weert een achterbanenquête aan toegevoegd. De enquête moet 
inzicht geven over de bekendheid van SHML bij de huurders. De wens is dan ook dat de achterban- 
raadpleging een periodiek vervolg gaat krijgen.  
 
SHML is actief op de sociale media en heeft een actuele website, Facebook- en twitteraccount. 
 
Klachten 
Als partijen elkaar snel kunnen vinden, bereikbaar zijn en klachten kunnen bespreken, dan is een 
adequate melding c.q. klachtenafhandeling mogelijk. Door het vertrouwen wat SHML stelt in 
communicatie en in de samenwerking is het niet nodig en zelfs onwenselijk om klachten in te sturen 
over een ketenpartner of medewerkers van Wonen Limburg. SHML gaat deze klachten vooraf wegen, 
maar wil er samen uitkomen. In dit verslagjaar is het bestuur van SHML dan ook redelijk te spreken 
over de wijze waarop de klachten zijn afgehandeld. 
 
In 2020 hebben veertig huurders van Wonen Limburg een klacht ingediend. Dat is minder dan 
voorheen en komt mogelijk omdat het kantoor bijna 6 maanden was gesloten in verband met Covid-
19. Van huurders in de vrije sector hebben wij zes klachten in behandeling genomen. Zie ook het 
klachtenrapport 2020.  
 
Klachtenproces  
Klachten komen via de mail, balie en bewonerscommissies bij SHML binnen.  
Na het indienen van een klacht of melding bij SHML gaat SHML aan de slag.  
Klachten en meldingen die binnenkomen met een relevante juridische component of technisch 
complex gaan rechtstreeks naar Wonen Limburg.  

 
Een melding of klacht die door een huurder wordt ingediend en onderhoudtechnisch is, stuurt SHML 
terug naar de buurtwinkel van Wonen Limburg. Pas als Wonen Limburg laat reageert op de melding, 
komt SHML in actie.  
 
Aandachtspunten voor SHML 
Het bestuur van SHML krijgt veel klachten als het gaat over leefbaarheid, gelijktijdig ook een van de 
meest complexte onderwerpen. Het handelt hierbij om verwarde personen, drugsgerelateerde 
overlast en hufterig gedrag en in zijn algemeenheid de maatschappelijke verruwing die het 
woongenot in sterke mate aantasten. Het toewijzingsbeleid, het ontbreken van een huishoudelijk 
reglement, de handhaving, de wie-doet-wat vraag, en het gebrek aan een integrale aanpak om het 
probleem adequaat aan te pakken dragen bij aan deze problematiek.   
 
Een voor SHML tweede aandachtspunt is; de gemengde complexen, waar huurders en eigenaren, 
verenigd in een vereniging van eigenaren (VvE), samenwonen. Tegengestelde belangen kunnen tot 
frictie leiden en zelfs contrair zijn aan de Overlegwet.  
 
En als laatste de brandveiligheid in de complexen; mede door het toenemend aantal scootmobiels, 
elektrische laadpunten en soms obstakels door bewoners in de gangen geplaatst van de complexen. 
SHML stelt voor een werkgroep op te richten met deskundigen om deze problematiek te 
onderzoeken.   
 
Jaarrekening 2020 
De jaarrekening wordt opgemaakt door een extern controller. Deze behoeft ook de goedkeurig van 
Wonen Limburg en Fin. Com. 
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Begroting 
De begroting moet worden ingeleverd vóór 1 oktober van het verslagjaar voorafgaand aan het 
begrotingsjaar. De begroting wordt ter goedkeuring aan de Fin. Com. en Wonen Limburg voorgelegd.  
 
In de begroting zijn de gelden opgenomen die jaarlijks beschikbaar worden gesteld aan de 
bewonerscommissies.  
 
Tot Slot 
Het bestuur van SHML hoopt oprecht dat het met jullie –als partners, bestuursleden 
bewonerscommissies, medewerkers van Wonen Limburg en huurders–, allemaal goed gaat en dat 
we samen de coronacrisis goed en gezond doorkomen. Wij zien uit naar het moment dat we weer 
‘normaal’ ons werk kunnen doen. 
 
Blijf met ons meedenken en blijf meedoen! Uw bijdrage groot of klein is van harte welkom.  
 
 
 
 
Ton Doensen      Léon Bouwels 
 
 
Voorzitter      Vicevoorzitter-secretaris 
 
 
 
Weert; ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Jaarverslag 2020SHML 
Léon Bouwels 
Vicevoorzitter-secretaris 
 
 
Praktische informatie: 
Locatie: Langpoort 7a, 6001 CL Weert  
E-mailberichten: info@shmlweert.nl; Website www.shmlweert.nl 
Telefoonnummer 0495-543858 en 0495-223119 


