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Met de gemeenten in ons werkgebied maken we jaarlijks
zogenaamde ‘prestatieafspraken’ (pagina 6 en verder).
Daarin leggen we vast waar de gemeente ons dat jaar op mag
afrekenen: hoeveel huizen we bouwen, hoeveel mensen uit een
bepaalde doelgroep we huisvesten, en ga zo maar door. Natuurlijk
overlegden we over die afspraken altijd al met de huurders.
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 hebben
huurdersvertegenwoordigingen ook officieel een aandeel gekregen
in de prestatieafspraken: ze overleggen als derde partner mee en
zetten vervolgens ook hun handtekening onder het document.

VOORWOORD

WAAR GEMEENTEN
ONS (EN U!) OP
MOGEN AFREKENEN
Dat is een goede, maar ook spannende ontwikkeling. Goed,
omdat huurders nu direct met de gemeente kunnen praten over
hun woonomgeving. Als bewoners hebben zij veel lokale kennis.
Dat is een verrijking van de gesprekken. Maar de ontwikkeling is
ook spannend, want het is een grote verantwoordelijkheid. Voor
gemeenten en woningcorporaties is dit hun dagelijks werk, terwijl
huurders het ‘erbij’ doen. Ze moeten voldoende kennis in huis
hebben om het maximale uit deze overleggen te halen. Als ik kijk
naar de eerste prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’, dan heb ik er
vertrouwen in dat het goed komt.
Dit is extra belangrijk omdat de prestatieafspraken niet alleen maar
draaien om het bouwen van huizen. We hebben het ook over zaken
als duurzaamheid, leefbaarheid en zorg. Met elkaar proberen we
de beste mix te vinden van mensen, huizen en voorzieningen, zodat
een buurt een prettige woonplek blijft. De stem van de bewoners is
daarin onmisbaar. Als we ieders wensen goed afwegen, levert dat
de mooiste projecten op. Zoals ’t Bakenshof in Horst, waar Lambert
en Martha (p.4) straks hun nieuwe appartement betrekken. Een plek
waar iedereen, van starter tot senior, een thuis vindt. En dat is
precies waar het ons om te doen is.
Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

Horst

COLUMN

LAMBERT LINDERS
(81) EN MARTHA
LINDERS - CAMPS (80),
HORST

“We hebben straks meer
tijd om te fietsen.”

“Wij kijken enorm uit naar wonen in ’t Bakenshof.
Geen tuin meer, minder schoonmaken, alles
gelijkvloers. En toch dicht bij het centrum van Horst,
met alle voorzieningen in de buurt. Perfect voor ons.”

TERUG NAAR DE ROOTS

Martha: “Wij zijn allebei geboren in Horst. Na ons huwelijk
zijn we voor het werk van Lambert naar Venlo verhuisd.
Daar hebben we 35 jaar gewoond. Maar in Horst woonden
onze familie, kennissen en vrienden. Toen Lambert met de
VUT ging, was de keuze snel gemaakt: wij gaan terug naar
onze roots.”
KLEINER WONEN

Lambert: “We zijn erg actief en fit, maar ook wij worden
ouder. Een heel huis schoonmaken is voor Martha veel
werk en de tuin onderhouden vergt de nodige inspanning
van mij. Kleiner wonen is al een tijdje onze wens. Het
bericht van Wonen Limburg dat we in aanmerking komen
voor een appartement in ’t Bakenshof kwam als geroepen.”
GEEN GRIJZE GOLF

“Dat in ’t Bakenshof jong en oud samen wonen in één
gebouw vinden we heel positief. Wij zijn niet zo van de
‘grijze golf’. Omgang met jonge mensen houdt ons ook
jong. We zouden het liefst morgen verhuizen. Dan hebben
we extra tijd om erop uit te trekken met de fiets.
Gezellig af en toe een hotelletje pakken, heerlijk!”
4

WIE ZIJN LAMBERT EN MARTHA?
Leeftijd:
Gezin:
Gezamenlijke hobby:
Hobby Lambert:
5

INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG

3 DINGEN DIE U
MOET WETEN OVER
PRESTATIEAFSPRAKEN

2. DE AFSPRAKEN HEBBEN OOK MET Ú TE MAKEN

Wonen Limburg liet de stem van huurders altijd al meetellen bij het
maken van de afspraken. Dat vinden we belangrijk, want niemand kent
de lokale belangen beter dan u. “Het gaat om belangrijke beslissingen”,
vertelt Marcel Jagt van de Huurdersraad Wonen Limburg. “Denk maar
aan de hoeveelheid huizen die Wonen Limburg in krimpgebieden gaat
verkopen en aan de huisvesting van statushouders. Of de hoogte
van de woonlasten. Allemaal zaken die mensen direct raken. Via de
prestatieafspraken kunnen we daarover meebeslissen. Vervolgens
kunnen we door het jaar heen controleren of alle afspraken ook
goed worden uitgevoerd.”

Elk jaar zit Wonen Limburg met de gemeente om de tafel om
‘prestatieafspraken’ te maken. Daarin leggen we samen vast
wat we het komende jaar in die gemeente gaan doen. Het zijn
afspraken waarop de gemeente ons kan afrekenen. Sinds kort
is de huurdersvertegenwoordiging ook officieel partner in die
gesprekken. Wat moet u weten over de prestatieafspraken?

1. PRESTATIEAFSPRAKEN ZIJN WETTELIJK VASTGELEGD

In de Woningwet staat dat de plannen van woningcorporaties
naar redelijkheid moeten bijdragen aan het lokale beleid.
Dat betekent dus dat er overleg moet zijn tussen de
gemeente en de woningcorporatie. De meeste gemeenten
hebben een woonvisie. Dat is een document waarin staat
wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt.
Het geeft antwoord op vragen als: Hoe blijven wijken
leefbaar? Hoeveel nieuwe woonruimte moet er komen en
voor wie? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande woningen
betaalbaar blijven? En welke voorzieningen hebben we nodig
in de buurten? In de prestatieafspraken wordt vastgelegd
welke bijdrage de woningcorporaties in de gemeente leveren
aan die ambities. Sinds de herziening van de Woningwet in
2015 is de huurdersvertegenwoordiging officieel deelnemer
aan de prestatieafspraken.

6

WAT LEVERT HET OP IN HORST?

In Horst maakte de huurdersvertegenwoordiging zich hard
voor grotere kavels rond nieuwbouwwoningen. De gemeente
was eigenaar van de grond en Wonen Limburg zou de huizen
gaan bouwen. In goed overleg zijn de drie partijen er toen
uitgekomen. De bewoners van nieuwe huizen krijgen nu dus
een ruimere tuin dankzij de afspraken tussen gemeente,
Wonen Limburg en huurders.
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3. DE HUURDERSRAAD KAN UW TIJD EN KENNIS GOED GEBRUIKEN

Gemeenten en Wonen Limburg zijn professionals die fulltime bezig
zijn met huisvestingsvraagstukken. De mensen van de Huurdersraad
doen het er in hun vrije tijd bij. Ze kunnen uw hulp dus goed
gebruiken. “We proberen de bewonerscommissies zo veel mogelijk bij
de prestatieafspraken te betrekken”, vertelt Marcel. “Dat is belangrijk
omdat we huurders zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen.
Maar ook omdat we met z’n allen meer weten en kunnen. We nodigen
álle huurders van Wonen Limburg dan ook uit om actief mee te doen.
Samen staan we sterk.”

MEEDOEN?

Wilt u actief worden voor de Huurdersraad?
Of op een andere manier bijdragen aan het
vertegenwoordigen van huurders?
Neem dan contact op met Marcel Jagt via
marcel.jagt@huurdersraad-wl.nl.
U vindt de Huurdersraad ook op internet:
huurdersraad-wl.nl
facebook.com/huurdersraadwl
twitter.com/shwl2015

Ieder jaar in juli wordt de huur van uw woning verhoogd.
Uw inkomen bepaalde tot nu toe de huurverhoging. Dat is
dit jaar niet het geval. In 2017 is de huurverhoging voor alle
huurders van Wonen Limburg 0,3%. Voor 1 mei informeren
wij u in een persoonlijke brief over uw nieuwe huurprijs.

BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Nieuwe wetgeving beperkt ons in het principe
van ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten’. Reden om ons huurprijsbeleid tegen het
licht te houden, waarbij ons uitgangspunt is dat
onze woningen betaalbaar zijn voor iedereen.

ONDER DE LANDELIJKE NORM

WAT LEVERT HET OP IN PANNINGEN?

In Panningen worden woningen gesloopt, waardoor
bewoners moeten verhuizen. Huurdersvertegenwoordigers
spelen een belangrijke rol in het sociaal plan. Dat is een
document waarin wordt geregeld waar bewoners recht op
hebben bij een gedwongen verhuizing. Daarnaast heeft de
huurdersvertegenwoordiging een inlooppunt ingericht waar
bewoners terecht kunnen met hun vragen.
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Uit onderzoek blijkt dat steeds meer
huurders een steeds groter deel
van hun inkomen aan woonlasten
kwijt zijn. Wij komen onze
huurders graag tegemoet door het
huurverhogingspercentage lager vast
te stellen dan de landelijke norm.
Meer informatie vindt u na 1 mei op
onze website wonenlimburg.nl.

UW MENING TELT!
Het voorstel huurverhoging is tot stand
gekomen in overleg met de Huurdersraad
en een aantal huurders. Wij waarderen
uw mening. Wilt u ook meedenken over
uiteenlopende onderwerpen? Laat het
ons weten via Mijn Wonen Limburg.
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WONEN IN LIMBURG

VAN VERZORGINGSHUIS
NAAR WOONGEBOUW
VOOR JONG EN OUD
Lambert en Martha verheugen zich op hun nieuwe woning in
’t Bakenshof in Horst. In dit voormalige verzorgingshuis komen
43 woningen voor jong en oud. Van betaalbare starterswoningen
tot luxe appartementen in de vrije sector. In de toekomst zal het
steeds vaker voorkomen dat Wonen Limburg bestaande panden
ombouwt tot woongebouwen. Dat is fijn voor gemeenten, voor
ons én voor bewoners. Manager Publieke Waarde Ivo van Rees
legt uit waarom.

NIEUWE BESTEMMING

“De woningen waren
heel snel vergeven.”

POPULAIRE PLEK

Dat idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen, vertelt
Ivo. “We hebben de afgelopen jaren al hard gewerkt
aan het gebied eromheen. Samen met de gemeente
en met de projectontwikkelaar. Er is daardoor een
mooie mix ontstaan van koop- en huurhuizen, waar
mensen graag wonen. We wisten daardoor dat het
een populaire plek was. Dat blijkt ook wel uit de
inschrijvingen: de woningen waren heel snel vergeven.”

“Vroeger verhuisden mensen naar een verzorgingshuis
als ze wat ouder werden”, vertelt Ivo. “Maar tegenwoordig
kunnen mensen veel langer in hun eigen huis de zorg krijgen
die ze nodig hebben. Als thuis wonen écht niet meer gaat,
verhuizen ze naar een verpleeghuis. Het verzorgingshuis
zoals we dat lang gekend hebben, verdwijnt dus. Dat is
precies wat er ook in Horst gebeurde. Het gebouw is van
Wonen Limburg, maar het werd gehuurd en gebruikt door
een zorgaanbieder. Die had de ruimte niet meer nodig,
dus gingen we nadenken over een andere bestemming.
Uiteindelijk hebben we besloten om er een woongebouw
van te maken.”
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BAND MET ELKAAR DANKZIJ ZELFBEHEER
MOOI CENTRAAL GELEGEN

’t Bakenshof ligt aan de rand van het centrum van Horst. Dicht bij alle
voorzieningen, maar wel in een rustige omgeving. “Dat is een van de
redenen waarom zo’n verbouwing vaak een heel goede optie is”, legt
Ivo uit. “Verzorgingshuizen liggen vaak op mooie, centrale plekken in
een stad of dorp. In dit geval is het gebouw ook nog eens in heel goede
staat. Het is gebouwd in de jaren tachtig. Het zou gewoon zonde zijn om
het te slopen. Dankzij de verbouwing krijgt het een soort tweede leven.
Dat is prettig voor de gemeente, want zo blijft het een aantrekkelijk
stukje Horst. Voor ons is het fijn omdat we ons gebouw kunnen blijven
gebruiken. En voor bewoners is het fijn dat ze op een prachtige plek hun
thuis kunnen vinden.”

“Dankzij de verbouwing
krijgt het gebouw een
tweede leven.”

In ’t Bakenshof willen we ook gaan experimenteren met
zelfbeheer. Wat betekent dat precies? Bewoners voeren dan
allerlei werkzaamheden in en rondom het woongebouw zelf uit.
Werkzaamheden die Wonen Limburg gewoonlijk uitvoert. Dat kan
van alles zijn, van het vervangen van lampen tot het snoeien van de
heg en hopelijk nog veel meer. Daarmee kunnen ze besparen op hun
servicekosten. Maar nog belangrijker: door samen dingen te doen,
komen mensen dichter bij elkaar. En in buurten waar mensen een
band met elkaar hebben, is het prettiger wonen.

“Verschillende bewoners
kunnen iets voor elkaar
betekenen.”

ALLERLEI MENSEN DOOR ELKAAR

Wonen Limburg heeft gekozen voor veel variatie in
’t Bakenshof. Er zijn studio’s voor starters, sociale
huurappartementen, duurdere huizen en woningen
voor mensen die begeleid wonen. “We vonden het
heel belangrijk om geen stempel op het gebouw
te drukken”, vertelt Ivo. “Het is juist goed als
verschillende groepen door elkaar wonen en elkaar
tegenkomen. Daar is ook alle gelegenheid voor.
Aan één kant van het gebouw ligt een mooi, rustig
gebied waar kinderen kunnen spelen en bewoners
elkaar kunnen ontmoeten. Hopelijk zorgt dat
ervoor dat bewoners ook iets voor elkaar kunnen
gaan betekenen. Die samenhang zoeken we in al
onze buurten.”
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“DIT GAAN WE VAKER DOEN”

Na ons oude kantoor aan de Parallelweg in Weert, is ’t Bakenshof een
volgend groot project waarbij Wonen Limburg een bestaand gebouw
ombouwt tot woongebouw. Ivo weet zeker dat dit in de toekomst
vaker gaat gebeuren. “Er komen nog meer oude verzorgingshuizen
vrij, die we op de een of andere manier kunnen ‘hergebruiken’.
Maar je kunt ook denken aan oude kloosters of scholen. Markante
gebouwen op mooie plekken in stad of dorp, die het behouden
waard zijn. We weten dat veel mensen zo’n woonplek wel zien zitten.
Wonen Limburg houdt deze mogelijkheid dus altijd open!”
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LAMBERT EN MARTHA ZIJN TROTS OP

COLUMN

EDWIN DRIESSEN, WIJK- EN
COMPLEXBEHEERDER
Huurders zien Edwin geregeld in hun gebouw
en in de wijk. Hij is hun eerste aanspreekpunt.
Lambert en Martha kunnen straks bij Edwin
terecht in ’t Bakenshof.

DIVERS WERK

“Mijn werk is heel divers”, vertelt Edwin. “Ik beantwoord
technische vragen over de woning en verwijs bewoners
eventueel door naar een partner van Wonen Limburg.
Ook overlastkwesties komen op mijn pad. Verder let
ik op sociale aspecten, zoals eenzaamheid. Voor alle
huurders ben ik het eerste aanspreekpunt, letterlijk
het gezicht van Wonen Limburg.”

LAAGDREMPELIG EN INFORMEEL

Het contact is heel laagdrempelig en informeel. Edwin:
“Ik spreek met huurders via de bewonerscommissie
en tijdens ‘Meet & Greets’, waarbij we huurders
uitnodigen om onder het genot van een kopje koffie bij
te praten. Of gewoon omdat iemand mij aan mijn jasje
trekt. Ik ben altijd geïnteresseerd in wat er speelt en
wat bewoners nodig hebben om prettig te wonen in
hun gebouw en wijk. Wonen Limburg faciliteert en
ondersteunt graag, maar de ideeën moeten wel vanuit
de mensen komen. Enthousiasme is heel belangrijk.”
VOELSPRIETEN

In ’t Bakenshof gaat Edwin eerst zijn voelsprieten
uitzetten. “In een nieuw gebouw maakt iedereen
een nieuwe stap. Ik leer mensen kennen en zij mij.
Als er iets aan de hand is, kan ik laten zien dat
Wonen Limburg snel schakelt en waar mogelijk
problemen oplost. Ik heb er zin in om in ’t Bakenshof
aan de slag te gaan!”
14

“Ik ga met plezier aan de
slag in ‘t Bakenshof.”
15

EVEN TUSSENDOOR

Tijdelijk geen entreekosten
bij Huurdersabonnement
Wonen Limburg neemt u veel onderhoud aan uw
woning uit handen. Maar sommige kleine klussen
en reparaties zijn uw eigen verantwoordelijkheid.
Bijvoorbeeld het vegen van de schoorsteen, het
schoonmaken van de dakgoot of het bijwerken
van kitvoegen.
Doet u dit liever niet zelf of kunt u het niet zelf?
Ga voor gemak en neem een Huurdersabonnement
voor €4,- per maand. Het abonnement is tijdelijk
extra gunstig: tot en met juli 2017 betaalt u geen
entreekosten van €27,-. Dat is mooi meegenomen!
Aanmelden kan online via Mijn Wonen Limburg.
Of bel met ons WoonAdviesTeam op 088 - 385 0800.

Regel uw zaken 24/7 online
via Mijn Wonen Limburg
Heeft u nog geen account of maakt u er nooit gebruik van? Dat is een
gemiste kans! Via Mijn Wonen Limburg regelt u huurzaken wanneer
het u uitkomt. Zoals een reparatieverzoek indienen, overlast melden
en uw financieel overzicht bekijken. Of laat ons weten dat u wilt
meedenken over uiteenlopende onderwerpen. En nog veel meer...
Ontdek het via www.wonenlimburg.nl/login.

REGE L UW ZA KE N VI A

ww w.wone nlim bur g.nl/log

in

Aan de slag met uitkomst VvE-onderzoek
Uit onze Vereniging van Eigenaren (VvE) enquête blijkt dat er veel
goed gaat, maar er ook punten beter kunnen. Onder andere kwam
naar voren dat huurders behoefte hebben om meer betrokken
te worden bij VvE’s. En eigenaren hebben vragen over de
woningtoewijzing en de handhaving van leefregels. Samen gaan
we aan de verbeterpunten werken. Wordt dus zeker vervolgd.

Kijk eens op de Maatschappelijke Kaart…
... en ontdek hoe Wonen Limburg, samen met u en onze
partners, de leefbaarheid in een wijk, buurt of regio verbetert.
Wij dragen graag een steentje bij aan interessante projecten.
Op maatschappelijkekaart.wonenlimburg.nl leest en ziet u
meer over de initiatieven in uw wijk en wie erbij betrokken zijn.
Bent u zelf bezig met een leuk project of heeft u een goed idee?
Alleen of samen met buurtbewoners? Deel het met ons via
de website.

Handig! Bel me terug-knop
Als u telefonisch contact opneemt met Wonen Limburg kan het druk
zijn, waardoor u in een wachtrij komt. Heeft u geen zin om te wachten?
Ga dan naar wonenlimburg.nl en klik op de ‘Bel me terug-knop’.
Laat uw telefoonnummer achter en omschrijf kort waarvoor u belt.
Vervolgens bellen wij u binnen een uur terug. Handig, hè?

Interesse in een schutting?
Vragen over uw afrekening servicekosten?
Neem contact op met de huurdersorganisatie in uw
regio, ook als u denkt dat de afrekening niet correct is.
De huurdersorganisatie regelt een overlegmoment met
Wonen Limburg, uiteraard samen met u. De contactgegevens
van de huurdersorganisaties vindt u op wonenlimburg.nl.

Wonen Limburg regelt het voor u! De kosten verrekenen we in uw
huur. Een schutting kost €1,- per strekkende meter per maand en
een bijbehorende standaard poort €2,60 per maand. De kwaliteit
is uitstekend en plaatsing gebeurt door een vakkundig bedrijf.
Het onderhoud van de schutting komt voor onze rekening.
Doen uw buren (ook huurders van Wonen Limburg) mee?
Dan betaalt ieder de helft van de huurverhoging.
Meer weten over ons schuttingplan? Bel het WoonAdviesTeam via
telefoonnummer 088 - 385 0800 of kijk op wonenlimburg.nl.

16

17
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BELEID
CONTACT
GEMAK
PUZZEL
HORST
IDEAAL

BIJ LAMBERT EN MARTHA IN DE STRAAT

Z G K

BART JENNISKENS (26)
EN YVONNE HUIJS (23)
Bart en Yvonne kennen Lambert en Martha nog
niet. Na de zomer verhuizen beide koppels naar
’t Bakenshof. Aan voorpret geen gebrek bij Bart
en Yvonne.
IDEAAL

Het jonge stel gaat voor het eerst samenwonen.
Ze leven toe naar de verhuizing naar ‘t Bakenshof.
“We zijn allebei thuis in Horst en Yvonne studeert
bijna af. Dit is voor ons de ideale woning, op het
ideale moment en de ideale plek.”

“Wij gaan op oma’s
plekje wonen.”
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Onderstaande woorden zijn in
alle mogelijke richtingen in het
diagram verborgen. De letters
mogen meer dan eenmaal gebruikt
worden. De overgebleven letters
vormen in de leesrichting gelezen
de oplossing.
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ACTIEF
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© Sanders puzzelboeken, Vaassen
© Sanders puzzelboeken, Vaassen

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JANUARI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN LIMBURGS WANDELBOEK EN RUGZAK!

De juiste oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is: toon interesse in uw buren.
Deze drie winnaars hebben het wafelijzer al
thuis ontvangen:

Wandelen door landelijk Limburg, een hapje en een drankje
mee voor onderweg. Heerlijk toch, nu de lentezon weer
schijnt? Los de puzzel op en maak kans op een Limburgs
wandelboek met handige rugzak. Wie weet welke mooie
plekjes u gaat
ontdekken! Stuur uw oplossing vóór vrijdag
Oplossing:
16 juni naarJong
de redactie
‘In de
buurt
en oudvan
onder
een
dakvan...’. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.

Mevrouw Baltussen uit Horst
De heer Huijs uit Panningen
Mevrouw Smeets uit Sittard

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl

OP OMA’S PLEKJE

Bijzonder detail: Yvonnes oma heeft tien jaar in
Berkele Heem gewoond; het verzorgingshuis dat
nu wordt verbouwd tot ’t Bakenshof. “Grappig dat
wij nu op oma’s plekje gaan wonen.”

PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

UNIEKE SFEER

Jong en oud wonen samen onder één dak in
’t Bakenshof. “Leuk”, vinden Bart en Yvonne.
“Alleen maar leeftijdsgenoten zou saai zijn.
Die diversiteit geeft het complex vast een unieke
sfeer. Misschien kunnen we iets voor elkaar
betekenen, elkaar helpen? Ook gezellige activiteiten
samen met buurtgenoten zien we zeker zitten.
Beter een goede buur, dan een verre vriend!”
18

Colofon

HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Wonen Limburg

Weemen Drukwerk & Communicatie

REDACTIE EN INTERVIEWS

Point to Point Communicatie

COPYRIGHT

ONTWERP

© april 2017, Wonen Limburg
Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden
verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wonen Limburg.

Edhv
FOTOGRAFIE

Marcel de Buck
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Op zoek naar een woning of gewoon benieuwd naar
de nieuwe website? Veel plezier op thuisinlimburg.nl!

Gemakkelijk in gebruik

Grootste woningaanbod
in Limburg

Woningaanbod Maastricht
nu ook beschikbaar

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

post@wonenlimburg.nl
W

wonenlimburg.nl

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Urmond, Sittard en Heerlen
vindt u op onze website.
Volg ons op:

Handige instructievideo
Sneller woningen vinden
die passen bij uw inkomen

Eenvoudig gratis online inschrijven

Bent u al ingeschreven op thuisinlimburg.nl?
Vergeet dan niet uw inschrijving opnieuw te
activeren vóór 1 mei 2017. Zo voorkomt u dat
uw inschrijving en huidige inschrijfduur vervallen.

