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Steeds meer mensen willen zelf iets te zeggen hebben over hun
huis en woonomgeving. Dat vinden wij een goede ontwikkeling,
want betrokken bewoners zorgen voor meer stabiliteit en meer
gemeenschapszin. Daarom zoekt Wonen Limburg voortdurend
naar manieren om bewoners hierbij te ondersteunen. Dat kan
op drie manieren: door ze korting te geven op de huurprijs als ze
bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud doen. Door ze te helpen
met onze kennis en kunde. Of zelfs door groepen huurders hun
huizen van ons te laten kopen.

VOORWOORD

WORDT U WONEN
LIMBURG IN HET KLEIN?
Als een groep huurders meer zeggenschap wil over de
eigen woonomgeving, dan kunnen ze een wooncoöperatie
oprichten. Een wooncoöperatie is eigenlijk een
woningcorporatie (zoals Wonen Limburg), maar dan in
het klein. Binnen een wooncoöperatie zijn de huurders
zelf de baas. Hoe dat precies werkt, leest u op pagina 6
en verder.
De wooncoöperatie is in Nederland nog heel nieuw.
In het dorp Ell is een groep bewoners als een van de
eersten in Limburg bezig met de oprichting van een
wooncoöperatie. In deze editie van ‘In de buurt van’
vertellen de bewoners daar uitgebreid over.
Het is een behoorlijk ingewikkeld proces, dat veel
doorzettingsvermogen vraagt. Toch vinden zij het de
moeite waard. Ze zien namelijk dat ze op deze manier
echt iets bijdragen aan hun dorp; ze helpen de hechtheid
van de gemeenschap te bewaren. Dat vinden wij een
groot goed. Alle bewoners die daar zelf de schouders
onder willen zetten, ondersteunen we dan ook van harte.
Bent u geïnspireerd na het lezen van dit blad? U weet ons
te vinden!

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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“Ik zie mezelf er al
helemaal wonen.”

AANGENAAM

NICOLE DE LOUW
(25), ELL
Ell

“In Ell is voor mensen van mijn leeftijd bijna geen
woonruimte te vinden. Veel leeftijdsgenoten
vertrekken daarom bijvoorbeeld naar Weert. In het
oude gemeenschapshuis willen we nu met het dorp
zelf jongerenwoningen realiseren. Daarvoor hebben
we met een aantal mensen de wooncoöperatie
Stichting Wonen Ell opgericht.”

HECHT DORP

“Ell is een behoorlijk hecht dorp. Maar steeds meer
jongeren vertrekken en daar komen mensen van buiten
voor in de plaats. Sommige van die ‘nieuwkomers’ zijn
meteen heel betrokken bij het dorp. Anderen zijn meer
op zichzelf. Ik heb het gevoel dat daardoor het hechte
van het dorp een beetje verloren gaat en dat is jammer.
Daarom zet ik me graag in voor meer jongerenhuisvesting.”
MEEDENKEN

“Ik ben aanwezig bij alle vergaderingen van de
wooncoöperatie in oprichting. Het is allemaal best
ingewikkeld, maar ontzettend leuk om te doen. Ik denk
mee en ik probeer zoveel mogelijk mensen in het dorp bij
de plannen te betrekken. We zijn nu zover dat er tekeningen
liggen voor de verbouwing van het gemeenschapshuis.
Ik zie mezelf er al helemaal wonen.”
VAN ALLE KANTEN HULP

“Gelukkig krijgen we van alle kanten hulp om dit voor
elkaar te krijgen. Jan (p.14) en Fons (p.18) hebben veel
kennis en ervaring. Wildert Schuuring van Wonen Limburg
geeft advies en ondersteuning. De gemeente denkt mee en
het hele dorp is positief over onze plannen. Ik hoop echt dat
we heel snel met de verbouwing kunnen beginnen.”
4

WIE IS NICOLE?
Leeftijd:
Woont met:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
WOONCOÖPERATIES

WOONCOÖPERATIE:
BEWONERS AAN ZET
Een wooncoöperatie is een samenwerking van
bewoners die zelf hun woningen beheren en
onderhouden. Dat is een hele onderneming, maar
het levert ook veel op. Bewoners kunnen namelijk
– in overleg met elkaar – heel veel dingen zelf
bepalen. Zoals wie er voor de woningen in
aanmerking komen en hoe het onderhoud geregeld
wordt. In Nederland zijn nog niet zoveel huurders
een eigen wooncoöperatie begonnen. Terwijl het
voor sommige huurders heel interessant kan zijn.
Daarom vertellen we u er graag iets meer over.

WAT IS EEN WOONCOÖPERATIE PRECIES?

Een wooncoöperatie is niets anders dan een
samenwerkingsvorm tussen huurders. Meestal is het
een vereniging of een stichting. De wooncoöperatie kan
bestaande huizen van een woningcorporatie overkopen.
De huizen kunnen ook in bezit van de woningcorporatie
blijven. De huurders zorgen dan zelf voor het beheer
en het onderhoud. Ze kunnen ook een plan maken
om zelf huizen te gaan bouwen. Dat gebeurt nu in Ell:
daar wil de wooncoöperatie jongerenwoningen maken
in een oud gemeenschapshuis.
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Wonen Limburg is enthousiast over wooncoöperaties. We merken namelijk
dat onze bewoners graag meer inspraak willen in hun leven en toekomst.
We willen daarom meer verantwoordelijkheden bij bewoners zelf leggen.
Zo kunnen ze zelf zorgen voor hun eigen huis én hun woonomgeving. In een
aantal woongebouwen doen bewoners al aan zelfbeheer: ze onderhouden
bijvoorbeeld zelf de tuin. Een wooncoöperatie gaat nog een stap verder,
bewoners doen alles zelf. Een mooie ontwikkeling.

“Bewoners willen graag
meer inspraak in hun
leven en toekomst.”

HUURDERSVRAGEN OVER DE WOONCOÖPERATIE

Ludo Simons: “Hoe gaat een wooncoöperatie precies in
zijn werk? Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld voor nodig?
Moeten bewoners lid worden en kost dat geld? En hoe zorg
je dat mensen zich aan de afspraken houden?”
Wildert Schuuring, Wonen Limburg: “De wet stelt dat er
minimaal vijf bewoners uit één straat of woongebouw nodig zijn
om een wooncoöperatie te kunnen starten. Initiatiefnemers
gaan eerst aan de slag met een coöperatieplan, waarin de
werkwijze van de wooncoöperatie beschreven is. In deze fase
kan een intentieovereenkomst worden getekend. Daarin geven
de betrokken partijen aan wat zij gaan doen om er een succes
van te maken.
Een wooncoöperatie is meestal een stichting of vereniging.
De oprichtingskosten zijn een paar honderd euro. Lid worden
kost soms geld en soms niet; dat bepalen de leden van de
coöperatie gezamenlijk. Als de wooncoöperatie is opgericht,
zijn er statuten waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd.
Daar zijn bewoners dus aan gehouden.”
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WOONADVIESTEAM:
DOORZETTINGSVERMOGEN GEVRAAGD!

Een wooncoöperatie beginnen, vraagt om doorzettingsvermogen.
Zeker als het om huizen gaat die nog niet zijn gebouwd.
Fons Timmermans van Stichting Wonen Ell: “Wij hebben geen eigen
vermogen zoals een woningcorporatie dat heeft. Een deel van het
geld willen we bij de bank lenen. Een ander deel hopen we te lenen
bij een groep dorpsbewoners. Die hoeven niet te verwachten dat
ze er rijk van worden; je moet het zien als een sociale investering.
Mensen moeten het dus doen voor de toekomstige leefbaarheid van
hun dorp. Verder moeten er allerlei formaliteiten geregeld worden,
zoals vergunningen. Dat duurt nu eenmaal lang. Tot slot moeten we
mensen betrokken zien te houden. Veel jongeren willen graag in het
oude gemeenschapshuis wonen. Maar ze hebben niet allemaal zin en
tijd om zelf actief te worden voor de stichting. Toch ben ik optimistisch
over het project: ik geloof echt dat we het voor elkaar krijgen!”

“Mensen moeten het
dus echt doen voor de
leefbaarheid van hun dorp.”

6 ZAKEN DIE U
GEMAKKELIJK
ZELF REGELT
Het WoonAdviesTeam van Wonen Limburg
staat klaar voor al uw vragen en opmerkingen.
Maar wist u dat u heel veel dingen ook
gemakkelijk en snel zelf kunt afhandelen?
Hier leest u hoe!

Ik heb een klacht over
tuinonderhoud of schoonmaak.
Dit soort klachten mag u direct
doorgeven aan het verantwoordelijke
bedrijf. De telefoonnummers van
deze bedrijven vindt u op het infobord
in de hal van het woongebouw.

Ik probeer me in te schrijven en een
account aan te maken op jullie website
maar dat lukt niet.
Wilt u zich inschrijven als woningzoekende?
U regelt het eenvoudig op thuisinlimburg.nl.
Uw huurzaken regelt u online via
Mijn Wonen Limburg op wonenlimburg.nl.

Ik heb overlast van mijn buren.
We verwachten van onze bewoners
dat zij in eerste instantie zelf met
hun buren in gesprek gaan. Gaat het
over drugsoverlast? Meld dit dan bij
Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

Ik heb een cv-storing.
U kunt rechtstreeks contact opnemen
met de cv-installateur van uw regio en
meteen een afspraak inplannen. De
contactgegevens vindt u op pagina 16.
Ik wil een reparatieverzoek doorgeven.
Bel 088 - 385 0800 en kies optie 1 in het
keuzemenu. U wordt meteen doorverbonden
met uw onderhouds-/reparatiebedrijf.
Zij regelen direct met u dat het in orde komt!
ZELF AAN DE SLAG?

FONS TIMMERMANS
STICHTING WONEN ELL
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Bent u zelf ook enthousiast geworden over
de wooncoöperatie? Maar weet u niet
waar u moet beginnen? Wildert Schuuring
van Wonen Limburg is de specialist op dit
gebied. Hij vertelt u graag meer. Bel hem op
telefoonnummer 088 - 385 0800 of stuur
een mail naar: post@wonenlimburg.nl.

Ik heb me buitengesloten, wat nu?
Bel 088 - 385 0800 en kies optie 1.
U wordt doorverbonden met een van onze
vaste onderhoudsbedrijven. Zij werken met
afgesproken, vaste prijzen, zodat u meteen
weet waar u aan toe bent. U kunt ook zelf
een slotenmaker bellen. De kosten zijn in
beide gevallen voor eigen rekening.

REGEL HET ONLINE!

Uw gegevens aanpassen?
Een reparatieverzoek indienen?
Dat en veel meer regelt u eenvoudig
zelf op Mijn Wonen Limburg. Ga naar
wonenlimburg.nl en kies ‘log in’.

WONEN IN LIMBURG
AMBITIE VOOR 2020

WONEN LIMBURG
KRIJGT ENERGIE VAN
ENERGIEBESPARING
Wonen Limburg werkt op allerlei manieren aan energiebesparing.
Want een lager energieverbruik is goed voor het milieu én voor
uw portemonnee. Daarom willen we graag zoveel mogelijk huizen
energiezuinig maken. Dat helpt alleen als u ook een steentje bijdraagt;
een lagere energierekening heeft namelijk alles te maken met uw
gedrag en levensstijl. Onze communicatiespecialist Jessica Vossen
vertelt wat Wonen Limburg doet en wat u zelf kunt doen.

“Het mooie is dat we de werkzaamheden aan deze 4000 huizen kunnen
uitvoeren zonder huurverhoging”, vertelt Jessica. “We ontvangen voor dit
werk namelijk een STEP-subsidie van de overheid. Mede daardoor kunnen
we onze doelstelling behalen: eind 2020 een gemiddelde energie-index
van 1,40, ofwel energielabel B (zie kader), voor onze hele woningvoorraad.

BEWONERS DENKEN MEE

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat bewoners een stem hebben
in de plannen voor hun eigen huizen. Jessica: “In Nuth gaan we dit
najaar een aantal huizen renoveren, en meteen energiezuiniger
maken. Het plan dat we daar in eerste instantie voor hadden, bleek
technisch niet haalbaar. Dat was natuurlijk heel vervelend voor de
bewoners, die al akkoord waren met het plan. In heel nauw overleg
met de Huurdersraad hebben we toen een nieuw plan kunnen
opstellen dat wél haalbaar was. Dat soort maatwerk op basis
van goed overleg heeft de toekomst denken wij.”

4000 HUIZEN

Nadat we in de afgelopen zes jaar al 3600 huizen
hebben gerenoveerd, gaan we de komende
vier jaar nog eens 4000 huizen verduurzamen.
Daarvoor hebben we vier onderhoudspartners
geselecteerd die het werk voor ons uitvoeren.
Jessica: “Elk huis is anders, dus de aanpak is echt
maatwerk. Bewoners krijgen ruim van tevoren
bericht als we hun huis gaan renoveren. Vervolgens
komt onze onderhoudspartner één keer bij hen op
bezoek om alle werkzaamheden door te nemen.
Bewoners hoeven hun huis niet uit tijdens het
werk, dat een paar weken duurt. De overlast
wordt zoveel mogelijk beperkt. We hebben de vier
onderhoudspartners onder meer geselecteerd op
hun omgang met bewoners, want dat vinden we
heel belangrijk.”
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WANNEER IS UW WONING AAN DE BEURT?

De planning voor de verduurzaming van
4000 huizen zijn we nu aan het maken.
Of en wanneer uw huis aan de beurt komt,
staat dus nog niet vast. Als we in uw huis
aan de slag gaan, dan ontvangt u een
aantal maanden van tevoren bericht.
11

UITGELEGD: ENERGIELABELS

Alle huizen in Nederland hebben van de overheid een
energielabel gekregen. Dat loopt van A tot en met G, waarbij
A heel energiezuinig is en G heel onzuinig. Welk label een
huis krijgt, hangt af van een aantal dingen: bijvoorbeeld
isolatie, verwarmingsinstallatie en isolerend glas. Wij willen
dat onze huizen eind 2020 een gemiddelde energie-index
van 1,40 hebben, wat overeenkomt met energielabel B.

ONZE ENERGIECOACHES KOMEN GRAAG BIJ U LANGS

Energiezuinigheid heeft niet alleen te maken met isolatie en een
zuinige verwarming. Uw gedrag als bewoner is ook heel belangrijk.
Daarom werkt Wonen Limburg met een aantal energiecoaches.
Dat zijn mensen met een technische achtergrond die heel veel weten
over energie. Als u wilt, kijken ze thuis met u mee: welke apparaten
gebruiken veel stroom? Hoe gebruikt u uw verwarmingsinstallatie
het best? En meer van dat soort praktische tips. Als we uw huis
energiezuinig hebben gemaakt, komt onze energiecoach graag
bij u langs. Wilt u nu al gebruikmaken van de diensten van de
energiecoach? Dat kan! Dan maakt u gewoon een afspraak.

DUURZAAMHEID: MEER DAN ENERGIEBESPARING

Door huizen energiezuinig te maken, werken we aan
onze duurzaamheidsambities. Maar dat doen we ook
op allerlei andere manieren:
- We zijn een proef gestart met ‘waterklaar’. Dat houdt
in dat bewoners regenwater opvangen om het later te
kunnen gebruiken in bijvoorbeeld de tuin.
- In Horst gaan we bij een appartementencomplex een
groot dak vergroenen. Dat is mooi, zorgt voor koelte
in de zomer en houdt het water beter vast.
- In twee woongebouwen gaan we experimenteren met
ledverlichting op de galerij, die alleen aangaat als er
iemand langsloopt.
- We doen mee aan het samenwerkingsproject
Zonnig-Limburg, waarbij we al bijna 1500 daken
hebben voorzien van zonnepanelen.
Zo werken we samen met u aan een groene toekomst!
MAAK EEN AFSPRAAK

Wilt u meer weten over onze energiecoaches? Of wilt
u meteen een afspraak maken voor een huisbezoek?
Neem dan contact op met het WoonAdviesTeam
op telefoonnummer 088 - 385 0800 of via e-mail:
energiecoach@wonenlimburg.nl.
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Lees een interview met één
van onze energiecoaches op
interviewenergiecoach.nl.
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NICOLE IS TROTS OP

COLUMN

JAN CUSTERS, VOORZITTER
STICHTING WONEN ELL
Oud-wethouder Jan Custers is voorzitter van
wooncoöperatie Stichting Wonen Ell. Zijn politieke
ervaring komt goed van pas. Jan weet hoe je in het dorp
dingen voor elkaar krijgt. Persoonlijk vindt hij het vooral
leuk om zijn tanden te zetten in zo’n ingewikkelde klus.

EEN PRACHTIG IDEE

“Het idee voor de wooncoöperatie kwam uit de
dorpsraad”, vertelt Jan. “Er was een groep jongeren
die graag in het oude gemeenschapshuis wilde wonen.
Net als de rest van het dorp vond ik dat een prachtig
idee. Toen ze mensen zochten die wilden helpen met
allerlei formele zaken, wilde ik dus graag meedoen.”
RIJK VERENIGINGSLEVEN

Jan is al ruim 35 jaar actief in het verenigingsleven
van Ell. Jan: “Betaalbare woonruimte is hartstikke
belangrijk voor het sociale leven in het dorp. Want op
een gegeven moment moet de volgende generatie het
stokje overnemen. Ik vind dus dat we alles moeten doen
wat we kunnen om jongeren voor het dorp te behouden.
In dat opzicht ben ik een idealist.”
ZELF DOEN

Er is nog een reden waarom Jan zich op het project
heeft gestort: “Mensen zijn gewend om altijd naar de
overheid te kijken voor oplossingen. Ik vind: alles wat je
zelf kunt doen, moet je zelf doen. Er zijn nog nauwelijks
wooncoöperaties in Nederland, dus niemand weet
precies hoe je zoiets aanpakt. Als het ons lukt, zijn
we hopelijk ook een goed voorbeeld voor anderen.”
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“Hopelijk zijn we een goed
voorbeeld voor anderen.”
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EVEN TUSSENDOOR

Laat uw stem horen in de VvE
Woont u in een woongebouw waarin ook koopappartementen zijn?
Dan heeft u te maken met een vereniging van eigenaren (VvE).
De VvE is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud van het
gebouw. Meestal zit Wonen Limburg namens de huurders in de VvE.
Het is natuurlijk prettiger als huurders zelf meer betrokken zijn bij
hun VvE. Die betrokkenheid proberen we te vergroten. In een aantal
gebouwen gaat een afvaardiging van de bewonerscommissie mee naar
de vergadering. En bij één VvE heeft een huurder zitting genomen in
het bestuur van de VvE. Zo wordt hun stem nóg beter gehoord.

Geef uw mening over ‘In de buurt van…’
We zijn benieuwd wat u als lezer vindt van ‘In de buurt van…’
Welke rubrieken leest u graag? Wat slaat u juist over?
En hoe vindt u dat het blad eruitziet? In november benaderen
we een aantal lezers per e-mail om ze hierover te bevragen.
Wilt u nu alvast uw mening geven? Dat mag altijd! Mail naar:
indebuurtvan@wonenlimburg.nl.

Uw goede idee is pizza’s waard!
Uw dakgoten schoon? Vraag erom!
Het is weer de tijd van de vallende blaadjes. Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld als ze
de dakgoot verstoppen. Heeft u een abonnement huurdersonderhoud? Dan maken we
maximaal twee keer per jaar de dakgoten bij u schoon. Let op: dit is geen onderdeel
van het vaste onderhoud. Alleen op aanvraag komen we bij u langs. Van huurders die
geen abonnement hebben, verwachten we dat ze zelf hun goten schoonhouden.

Problemen met de cv?
Bel rechtstreeks naar de installateur
Het is de tijd om lekker warmpjes bij de kachel te
zitten. Nu de ketel weer flink aan het werk moet, kan
het voorkomen dat u te maken krijgt met een storing
of defect. Heeft u problemen aan de cv? Dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de installateur.
Voor de regio Noord: Feenstra Warmtezorg
088 - 845 5000 of 0478 - 582 626
Voor eengezinswoningen in de regio’s Midden en Zuid:
Kemkens Installatie 0492 - 547 685
Voor woongebouwen in de regio’s Midden en Zuid:
Unica-Thissen 046 - 474 5377
Er zijn een paar uitzonderingen:
’t Valdere Sevenum: Dubo 0418 - 597 450

Heeft u een idee waar uw buurt leuker en mooier van wordt?
Een kunstwerk, speelplek of buurtrestaurant bijvoorbeeld?
Wonen Limburg helpt u hier graag mee op weg. Deel uw
idee met ons op argu.co/pizza en verzamel stemmen in uw
buurt voor uw plan. Het idee waarop het meest is gestemd,
belonen we met een avondje pizza bakken voor de buurt!

Winnaars prijsvraag veiligheid
In de vorige editie van ‘In de buurt van…’ vroegen we u mee te
denken over de veiligheid in en rond uw huis of woongebouw.
Uit alle inzendingen kozen we twee prijswinnaars. Zij kwamen
met de meest praktische tips en winnen een rook- en
koolmonoxidemelder:
Zorg voor een zaklamp/staaflamp in huis
Bij brand ligt volgens mij al gauw de stroom eruit. Een zak- of
staaflamp is dan niet alleen goed om te kunnen zien, maar ook
(vaak) voor de gemoedsrust. De locatie hiervan zou moeten
zijn: in de nabijheid van het bed, bij de sleutel van de voor- of
achterdeur (nooddeur).
Jan Stam, Maasbree
Het beste wat je zelf kunt doen: koop of
win een rook- en koolmonoxidemelder!
Mevrouw J. Parren-Janssens, Roermond

Kuiperplein Horst: Unica-Thissen 077 - 467 7000
16
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BLIJVEN
CONTACT
DAKGOOT
ERVARING
GEBOUWEN
PUZZEL
GELD
GROENE

BIJ NICOLE IN DE BUURT

G N

FONS TIMMERMANS
Fons Timmermans is penningmeester
en secretaris van de Stichting Wonen Ell.
Hij is de aanjager van het hele project.
VRIJDAGAVOND IN DE KROEG

Het idee voor de Stichting Wonen Ell ontstond zo’n twee jaar geleden,
vertelt Fons. “Ik zit in de dorpsraad en wij vroegen ons af hoe jongeren
hun toekomst in Ell zagen. Daarom organiseerden we een informele
bijeenkomst, op vrijdagavond in de kroeg. Wat bleek? Heel veel van hen
wilden hier graag blijven, maar konden geen woonruimte vinden.”
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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,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
AANJAGER
ACTIEF
BETROKKEN
BEWONER
BLIJVEN
CONTACT
DAKGOOT
ERVARING
GEBOUWEN
GELD
GROENE

HUISBEZOEK
IDEE
INSTANTIE
LEVEN
LUKT
MAATWERK
MEEDOEN
MOGELIJK
SAMEN
SCHOON
SOCIALE

STATUTEN
STICHTING
STROOM
SUBSIDIE
SUCCES
TIPS
VEILIG
VERBOUWING
VOORBEELD
ZELF
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PLAATJE ROND

In eerste instantie klopte Fons bij Wonen Limburg aan.
“We zijn met de woningcorporatie gaan praten over een
mogelijke verbouwing van het oude gemeenschapshuis.
Zij kwamen met het idee van de wooncoöperatie.
Inmiddels zijn we het technische en financiële
plaatje aan het afronden.”

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JULI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN STAPPENTELLER!

De juiste oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is: “Wees voorbereid op
brand.” Deze drie winnaars hebben hun
trendy strandlaken al thuis ontvangen:

De dagen worden korter en het weer wordt af en toe guur.
Toch is het belangrijk om regelmatig de buitenlucht op te
zoeken en in beweging te blijven. Met deze stappenteller
weet u precies wanneer u zichzelf weer fit heeft gewandeld!
Stuur uw oplossing
vóór dinsdag 5 december naar de
Oplossing:
redactie van
‘In desamen
buurt van…’.
Vergeet
niet uw naam
steek
energie
in je buurt
en adres te vermelden.

Mevrouw Dorssers uit Kronenberg
Mevrouw Van der Pluijm uit Helden
De heer Willems uit Kerkrade

PER E-MAIL

“Ik doe graag iets terug
voor mijn dorp.”

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

WERKELIJKHEID WORDEN

Nu moeten de plannen werkelijkheid worden. Dat is een
moeilijke fase, weet Fons. “We moeten aan voldoende
geld zien te komen. Met de gemeente moeten we
afspraken maken over een schappelijk aankoopbedrag
voor het gemeenschapshuis. En we moeten mensen
enthousiast houden om mee te werken. Daar gaat
natuurlijk tijd in zitten, maar ik woon hier al mijn hele
leven en dan doe je graag iets terug voor je dorp.”
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Marcel de Buck
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DAG VAN HET HUREN

A

Zaterdag 7 oktober was alweer de
derde Dag van het Huren. Met zo’n
170 Wonen Limburg-collega’s gingen
we twee aan twee onze buurten
in, koffie- en theekannen in de
hand. Onaangekondigd belden we
bij u aan. Dat leverde bijzondere
ontmoetingen en mooie gesprekken
op. Naar schatting hebben we maar
liefst 600 bewoners gesproken!
Wat fijn dat zovelen de deur voor ons
openden. Namens ons allemaal heel
hartelijk dank voor uw gastvrijheid!

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:

