IN DE BUURT
VAN

PAGINA 16

PAGINA 10

Alles over een
woning vinden bij
Wonen Limburg
PAGINA 4 & 16

Een huis waar
je thuiskomt

“Robert: “Mijn vrouw bloeit op
door het contact met de buurt.”
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Een woningcorporatie is er voor iedereen die niet op de vrije
markt aan woonruimte kan komen. Vroeger betekende dat:
u mag blij zijn dat u een dak boven uw hoofd heeft. Gelukkig
zijn die tijden voorbij. Wonen Limburg wil iedereen een thuis
bieden. Dat is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een
plek om thuis te komen, om je thuis te voelen.
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Huurders hebben niet dezelfde keuzevrijheid als
huizenkopers. Maar er is wél wat te kiezen als u een
huis wilt huren. Als het gaat om de grootte van het
huis. De plek waar u wilt wonen. En de huurprijs die
u betaalt. Die variatie is belangrijk. Want ieder mens
is anders, dus iedere woonwens is ook anders.
Variatie is om nog een andere reden belangrijk.
Uw woonwensen kunnen namelijk veranderen.
Robert Downey, de hoofdpersoon in dit blad, zocht
een plek waar zijn zieke echtgenote meer aanspraak
zou hebben (pagina 4). En meneer Fraussen wilde
na zijn scheiding graag terug naar zijn geboortestad
(pagina 18). Via Wonen Limburg vonden zij een
nieuw thuis.
Mijn tip is daarom: zorg dat u ingeschreven staat.
Ook als u nu al een huis bij ons huurt. Want u weet
nooit wat er op uw pad komt!

Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

COLUMN

“We hebben ons stekje
gevonden hier.”

ROBERT DOWNEY
(51), THORN
Thorn

“In 2000 wilden mijn vrouw en ik na een nare periode
een nieuwe start maken. Met onze twee zoons
verhuisden we naar een andere plek in Nederland,
maar daar aardden onze zoons niet. In die tijd stonden
we vaak met een caravan in de Eiffel, in Duitsland.
Daar was het heerlijk, dus onze zoons vroegen:
‘Kunnen we hier niet gaan wonen?’ Zo kwamen we
dertien jaar geleden in Duitsland terecht.”
ZORG NODIG

“We hadden een droom om in Duitsland een bed &
breakfast te beginnen. Maar datzelfde jaar werden mijn
zoon en echtgenote ziek. Er ging dus een streep door
onze plannen. Mijn zoon liep door een virus blijvende
gehoorschade op. Daardoor kon hij niet naar een Duitse
basisschool. Ondanks haar ziekte bracht mijn vrouw
hem dagelijks naar school in Nederland. Tijdens de
middelbare school woonde hij bij een tante in Nederland.
Daarna bracht ik hem drie keer per week vanuit de Eiffel
heen en weer naar de dagopvang in Kelpen Oler. Dat was
een zware periode.”
OPBLOEIEN

“Mijn vrouw wilde altijd al graag naar Midden-Limburg.
Daarom heb ik ons twee jaar geleden ingeschreven bij
Thuis in Limburg. Nu wonen we in een mooi huis in Thorn
(zie pagina 16). Op deze plek bloeit mijn vrouw op. En we
zitten dicht bij de dagopvang van onze zoon. We hebben
echt ons stekje gevonden hier.”

4

WIE IS ROBERT?
Leeftijd:
Woont:
Hobby’s:
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HET WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
FLEXIBELE INRICHTING

ONDERZOEK:
HOE BETREKKEN
WE BEWONERS
BIJ NIEUWBOUW?

Ook laten zien hoe je woningen flexibel kunt gebruiken, is belangrijk
aldus Martha. Ze noemt het voorbeeld van levensloopbestendige
huizen. Dat zijn huizen waar de slaap- en badkamer beneden
zijn. Zodat ook mensen die slecht ter been zijn, er prettig kunnen
wonen. Martha: “Die huizen kunnen ook heel geschikt zijn voor
gezinnen. De slaapkamer beneden kunnen ze gebruiken als
kinderkamer. Het is goed om die varianten te laten zien.”

“Laten zien hoe
je ruimtes in
een nieuw huis
kunt benutten.”

Bij nieuwbouwprojecten willen we toekomstige bewoners
graag zo veel mogelijk betrekken. Hoe kunnen wij er
nu voor zorgen dat bewoners zich zo snel mogelijk
thuis voelen op hun nieuwe stek? Studenten Facility
Management aan de Zuyd Hogeschool Martha Schreuder
en Eve Rombach onderzochten het voor ons.

Het onderzoek van Martha en Eve richtte zich op
drie nieuwbouwprojecten: in Montfort, Thorn en
Heythuysen. Ze spraken onder anderen medewerkers
van Wonen Limburg en huurders over hun wensen en
verwachtingen. Op basis van die gesprekken schreven
ze voor ons een adviesrapport. Heel nuttig!

POSITIEF VERRAST
GROTE BESLISSINGEN

“Huurders vertelden ons dat ze vooral in de grote
beslissingen graag worden meegenomen”, vertelt
Martha. “Iemand die een nieuwbouwhuis koopt, is
meestal vanaf het begin dagelijks betrokken bij de
bouw. Voor huurders geldt dat minder. Terwijl ze wel
behoefte hebben aan informatie en zekerheid.” Dit
is op te lossen door meer contactmomenten in te
plannen. Zoals een tweewekelijkse bouwupdate.”
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Tijdens hun onderzoek merkten Martha en Eve dat huurders
het niet vanzelfsprekend vonden dat Wonen Limburg ze
graag bij projecten betrekt. Martha: “Veel mensen denken bij
een woningcorporatie niet meteen aan warm en persoonlijk
contact. Ze zijn vaak positief verrast over de benadering van
Wonen Limburg. Een medewerker die langskomt en echt de
tijd neemt voor de sleuteloverdracht bijvoorbeeld. Huurders
geven aan dat ze dat echt waarderen.”
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IKEA-SESSIE

Een heel mooi idee dat voortkwam uit het onderzoek van Eve
en Martha was de IKEA-sessie. “Voor de huurders van drie
nieuwbouwprojecten hebben we IKEA uitgenodigd”, vertelt
Martha. “Het bedrijf had voor drie typen bewoners geschetst hoe
ze hun huis zouden kunnen indelen en inrichten. Dat was heel mooi
digitaal in beeld gebracht, zodat mensen op een beeldscherm het
huis konden verkennen. In een bomvolle zaal in het Wonen Limburg
Huis presenteerden de mensen van IKEA dat aan de toekomstige
bewoners. Daar waren mensen heel enthousiast over: ‘ik heb nu
echt een beeld bij mijn huis’, zei een mevrouw tegen me.”

Huren in de
vrije sector?

Kijk op wonenlimburgaccent.nl
Komt u niet in aanmerking voor
een sociaal huurhuis? Maar wilt
u wel graag huren?
Dan kunt u ook terecht bij Wonen Limburg Accent.
Wonen Limburg Accent verhuurt huizen met een
huurprijs vanaf € 721,-. Voor deze woningen is geen
huurtoeslag mogelijk. Op wonenlimburgaccent.nl
vindt u het complete aanbod.

“Ik heb nu echt
een beeld bij
mijn huis.”

Reageren zonder account
Ziet u een geschikte woning op wonenlimburgaccent.nl?
U kunt reageren zonder een account aan te maken.
Inschrijfduur speelt geen rol. Een account aanmaken
biedt wel voordelen: u ontvangt dan namelijk een
WoningAlert als er een huis beschikbaar komt dat
perfect past bij uw woonwensen.

HELPENDE HAND

Bij een nieuw huis hoort vaak ook een nieuwe buurt. Wij vinden
het belangrijk dat bewoners zich daar ook thuis voelen. Daar kan
een woningcorporatie een belangrijke rol in spelen, ontdekten de
onderzoekers. “Soms is er een buurman die graag klusjes doet voor
de buurt”, legt Martha uit. “Of die weleens een boodschap meeneemt
voor een ander. Dan kan een medewerker van de woningcorporatie
een nieuwe bewoner even voorstellen aan die buurman. En andersom
kan ook: een actieve nieuwe bewoner kan worden voorgesteld aan
mensen in de buurt die soms een helpende hand nodig hebben.
Dat soort persoonlijke ontmoetingen blijven het allerbelangrijkste.”
8

Nieuwsgierig geworden?
wonenlimburgaccent.nl

WONEN IN LIMBURG
REAGEREN OP EEN HUIS

HUREN BIJ
WONEN LIMBURG: HOE
WERKT HET EIGENLIJK?
Iedereen die een huis wil huren, heeft zijn eigen wensen.
De plek is heel belangrijk, net als de huurprijs. Het soort
huis telt mee, en de grootte van het huis ook. Om iedereen
een passend thuis te bieden, is er thuisinlimburg.nl. Via deze
website bieden dertien Limburgse woningcorporaties hun
huizen aan. We leggen u graag uit hoe dat werkt.

Ziet u een huis dat u graag wilt huren? Dan reageert u. Per keer
kunt u op maximaal vijf huizen reageren. Meestal verhuren we
huizen via het aanbodmodel. Dat betekent dat de reageerder met
de langste inschrijfduur het eerst aan de beurt is. Soms zetten we
het lotingmodel in. Dan wordt het huis verloot onder alle reacties.
Zo krijgen ook woningzoekenden met minder inschrijfduur een kans.

REAGEER NIET OP IEDERE WONING

Bij de toewijzing van een huis kijken we naar de
inschrijfduur. En dus niet naar het aantal keer dat u
reageert. Het heeft daarom geen zin om op iedere
woning te reageren. Vaker reageren levert u niet zoals
vroeger punten op. En u komt zo dus ook niet eerder
aan een huis. Lees daarom goed de advertentie en
reageer alleen als u écht interesse heeft.

INSCHRIJVEN

Als u een woning wilt huren, schrijft u zich in op
thuisinlimburg.nl. Die inschrijving is gratis. U vult
uw persoonlijke gegevens en uw woonwensen in.
Op basis daarvan ziet u de huizen die passen binnen
uw budget en wensen. Tip: wilt u snel een huis?
Klik dan zo veel mogelijk opties aan, anders mist u
misschien passend aanbod. Heeft u alles ingesteld?
Dan ontvangt u dagelijks rond 18.00 uur een e-mail.
Daarin staan de woningadvertenties die passen bij
uw situatie en wensen.
GEEN INTERNET? KOM LANGS IN DE BUURTWINKEL

Heeft u weinig ervaring met computers? Of vindt u
het prettiger om uw zaken niet op internet te regelen?
Kom dan langs in de buurtwinkel bij u in de buurt.
Onze medewerkers helpen u graag verder.
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VOORRANG OP EEN HUURHUIS

Beleidsadviseur Susan Rutten van
Wonen Limburg: “In bijzondere gevallen kan
een woningzoekende voorrang krijgen op
een huurwoning. Dat gebeurt natuurlijk niet
zomaar. Bijvoorbeeld wanneer er een plotselinge
medische noodzaak is en iemand niet meer in
zijn huidige woning kan blijven wonen. Hierover
hebben we afspraken gemaakt met gemeenten
in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning). Daarnaast krijgen huurders die
moeten verhuizen omdat hun huis gesloopt wordt
ook voorrang. Een echtscheiding is natuurlijk
heel vervelend, maar geen reden voor voorrang
op een huis, ook al denken veel mensen dat wel.”
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ALTIJD OPNIEUW INSCHRIJVEN

EEN HUIS BEZICHTIGEN

Heeft u gereageerd op een huis? De tien reageerders
met de langste inschrijfduur worden uitgenodigd voor
een groepsbezichtiging. Samen met een medewerker
van Wonen Limburg bekijkt die groep het huis. Daarna
beslist eerst degene met de langste inschrijfduur of hij
het huis accepteert. Zegt hij nee? Dan is de nummer
twee aan de beurt om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Ook als
u niet de langste inschrijfduur heeft, maakt u dus kans
op het huis!

Heeft u uw nieuwe thuis gevonden? Dan is wéér verhuizen
waarschijnlijk het laatste waar u aan denkt. Toch is het goed om
hier even bij stil te staan. Als u een huis gaat huren, vervallen
namelijk uw inschrijving en inschrijfduur. Het is verstandig om
u meteen opnieuw gratis in te schrijven. Want in de toekomst
veranderen uw woonwensen misschien wel. Of er gebeurt iets in
uw leven waardoor u op zoek gaat naar een ander huis. Dan is het
handig als u alweer een aardige inschrijfduur heeft opgebouwd.
Zo komt u sneller in aanmerking voor een nieuw huis!

WEIGEREN MAG ALTIJD

Heeft u een huis bezichtigd en is het
niet naar uw wens? Een huis weigeren
mag natuurlijk altijd. Dat heeft verder
geen gevolgen voor uw inschrijfduur
of kans op een andere woning.

SUSAN RUTTEN

NIET AANWEZIG BIJ GROEPSBEZICHTIGING? LAAT HET ONS WETEN

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een groepsbezichtiging?
En heeft u toch geen interesse in het huis of kunt u niet aanwezig
zijn? Laat het ons dan vooraf weten. Doet u dit niet, dan kunt
u tijdelijk niet reageren op een volgende woning en vragen wij
u eerst contact met ons op te nemen. We merken namelijk dat
woningzoekenden soms zonder bericht niet verschijnen op de
ingeplande afspraak.
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BIJZONDERE WONINGZOEKENDEN

“Een deel van onze huizen is gereserveerd voor bijzondere
doelgroepen”, vertelt Susan Rutten. “Denk aan de huisvesting van
statushouders. Of aan mensen die in een (zorg)instelling hebben
gewoond en nu weer verhuizen naar een ‘gewoon’ huis in de wijk.
Daarover maken we afspraken met gemeenten en zorginstanties. We
willen niet dat dit ten koste gaat van andere woningzoekenden. Met
de huurdersorganisaties en gemeenten maken we daarom afspraken
over hoeveel huizen er gereserveerd worden en beschikbaar blijven.”
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EVEN TUSSENDOOR

Duurzaamheidsloket Weert:
voor al uw vragen over energie
In onze buurtwinkel in Weert is het duurzaamheidsloket
geopend. Dit is een samenwerking van de gemeente
Weert, Wonen Limburg en Weert Energie. Bij het loket
kunnen alle inwoners van Weert terecht met hun vragen
over bijvoorbeeld energiebesparing. En over duurzame
energiebronnen, zoals zonnepanelen.

Een eigen blad van de huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties waarmee we samenwerken, gaan
samen een blad uitgeven met als titel ‘Huurdersbelang’.
U ontvangt dit binnenkort in uw brievenbus. Een mooie
manier om u over allerlei dingen te informeren.

Waar?
Het duurzaamheidsloket vindt u in de buurtwinkel van
Wonen Limburg, Wilhelminasingel 175a in Weert. Heeft
u vragen? Kom dan langs! De energiecoaches van
Wonen Limburg en Weert Energie helpen u graag verder.

Zeg ‘nee’ tegen wiet
Hennepteelt zorgt voor gevaarlijke situaties, zoals brandgevaar.
Wonen Limburg bestrijdt illegale wietplantages daarom actief.
U kunt ons hierbij helpen. Weet u of vermoedt u dat er in uw buurt
hennep wordt geteeld? Meld dit dan anoniem via 0800 – 7000
(meldmisdaadanoniem.nl) en help mee uw omgeving veilig te houden.

1-8 oktober: Week
tegen Eenzaamheid
Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen
Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra
aandacht voor dit thema. Op veel plaatsen zijn er
speciale activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen.
Om elkaar te ontmoeten en om nieuwe contacten te
leggen. Meedoen? Kijk op eentegeneenzaamheid.nl.

Zeg tijdig uw huur op en
verdien een VVV-cadeaubon!
Is uw huis al klaar voor herfst en winter?
Herfst en winter komen er weer aan. Tijd om het huis
‘winterklaar’ te maken.
•	Vallende bladeren kunnen de dakgoot verstoppen.
Heeft u een abonnement voor huurdersonderhoud?
Neem dan contact met ons op. Wij komen dan de goten
bij u schoonmaken. Geen abonnement? Zorg dan zelf dat
de goten schoon zijn. Anders heeft u kans op lekkage.
•	Zorg dat leidingen en kranen niet kapotvriezen. Draai
tijdens koude periodes de buitenkraan op tijd dicht.
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Bent u van plan om te gaan verhuizen en wilt u dus uw huur opzeggen?
Doe dit dan minimaal twee maanden van tevoren. Dan belonen we u
met een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,-.
Extra tijd om een nieuwe huurder te vinden
U kunt de huur op elke dag van de maand opzeggen. Dit moet wel altijd
minimaal één maand van tevoren gebeuren. Doet u dit minimaal twee
maanden van tevoren? Dan is dat extra fijn. Want hierdoor hebben wij
meer tijd om een nieuwe huurder te vinden. Vandaar deze beloning.
Ook prettig voor u
Voor uzelf is het trouwens ook prettig om de huur tijdig op te zeggen.
De kans is dan groter dat de nieuwe huurder uw spullen
kan overnemen. Dat is mooi meegenomen!
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SAMEN WERKEN AAN EEN PRETTIGE BUURT

EEN HUIS WAAR
JE THUISKOMT
In een mensenleven kan veel gebeuren. Daardoor
kunnen woonwensen ook veranderen. In dat geval is er
gelukkig wat te kiezen bij Wonen Limburg. Dat merkten
ook deze drie huurders, die onlangs verhuisden.

We hebben jarenlang in Duitsland gewoond
(zie pagina 4). Maar mijn vrouw en zoon
hebben allebei zorg nodig. Daardoor
hadden ze in Duitsland weinig sociale
contacten. Dit project in Thorn sprak ons
daarom heel erg aan. We hebben namelijk
met een aantal buren een gezamenlijke tuin.
Daardoor heb je heel snel aanspraak.

We woonden in een heel fijn koophuis aan de andere kant van
Heythuysen. Maar dat huis kon niet worden aangepast aan de
gezondheidssituatie van mijn partner. Daarom zochten we al een tijd
naar een nieuwe, passende woonplek. Gelukkig vonden we die hier
in het nieuwbouwproject Aan de Kreppel.
NEUS OP DE FEITEN

In 2008 hadden we ons huis al eens te koop gezet. Dat was midden
in de crisis. Ruim drie jaar later was het nog niet verkocht. Toen
hebben we het tekoopbord maar weer uit de tuin gehaald. Maar
vorig jaar werden de gezondheidsproblemen van mijn partner zo erg
dat hij niet kon lopen. Toen werden we weer met onze neus op de
feiten gedrukt: we moesten toch echt op zoek naar een nieuw huis.

BUURTVADER

Vanaf het begin hebben we heel leuk
contact met alle buren. We hebben
bijvoorbeeld een buurtapp. En ik heb al
een aantal buren geholpen met klusjes. Als
vijftigplussers zijn mijn echtgenote en ik de
oudste hier, dus we voelen ons eigenlijk al
een beetje de buurtvader en -moeder!

PASSEND NIEUW HUIS

Gelukkig hadden we ons tijdig ingeschreven bij Thuis in
Limburg. Daardoor kwamen we in aanmerking voor dit
huis, dat helemaal past bij onze situatie. De slaapkamer
en badkamer zijn beneden. Er zijn geen drempels. En het
is geschikt voor een rolstoel, mocht dat weer nodig zijn.
JARENLANG PLEZIER

We moesten best wennen aan het idee dat we gingen
verhuizen. Toch zijn we blij dat we de stap hebben gezet.
Doordat we de keus nu hebben gemaakt, kunnen we nog
jarenlang plezier hebben van ons nieuwe thuis.
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• KUNST

• WOONWENSEN

• LAAN
• LIMBURG
• LOTINGMODEL
• NAAST
PUZZEL

Woordzoeker

• NABIJ
• ONTMOETING

K

Na mijn scheiding wilde ik terug naar Weert, mijn
geboorteplaats. Omdat ik net een huis had moeten
verkopen, wilde ik niet meteen een nieuw koophuis.
Alleen: ik wilde wel dezelfde ruimte en luxe die
ik gewend was. Dit vond ik via het aanbod van
Wonen Limburg Accent.
MOOI, RUIM EN LUXE

De huizen van Wonen Limburg Accent zijn duurdere
huurhuizen. Bedoeld voor mensen die niet in
aanmerking komen voor een sociaal huurhuis. Ik
vind het niet erg om wat meer te betalen, want ik
krijg er veel voor terug. Mijn appartement is mooi,
ruim, luxe en rustig. En als ik de schuifdeuren
opendoe, haal ik de stad zó naar binnen.
GELUK IN KLEINE DINGEN

In dit huis vond ik precies wat ik zocht. Het voordeel
van een huurhuis zit voor mij in kleine dingen: de
entree is mooi, alles wordt netjes schoongehouden
en het onderhoud is goed geregeld. Bij elkaar geeft
dat me het gevoel dat ik hier echt thuis kom.
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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.
BESCHIKBAAR
BUDGET
BUURMAN
BUURTAPP
CADEAUBON
DAGOPVANG
HUISVESTING
INSCHRIJFDUUR
KINDERKAMER
KOFFIE-UURTJE
KUNST

LAAN
LIMBURG
LOTINGMODEL
NAAST
NABIJ
ONTMOETING
ONTWERPEN
RENOVATIE
SAMENWONEN
SLEUTEL
STEKJE

UNIEK
URBAN
VERF
VERHUIZEN
WONINGALERT
WOONWENSEN

© Sanders
puzzelboeken
© Sanders
puzzelboeken

DE PRIJSWINNAARS VAN DE JULI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN DEZE LEUKE BAKVORMEN!

De juiste
Oplossing

oplossing van de puzzel uit het
vorige
is:een
“De
is al lang
Verras
uwmagazine
buren eens met
stuktoekomst
cake
begonnen”.
Deze
drie
winnaars
hebben
hun
4
Toekomstatlas al thuis ontvangen:

Kans maken? Stuur uw oplossing vóór donderdag 31 oktober
naar de redactie van ‘In de buurt van…’. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden.

De heer Nakalingam uit Roermond
De heer Van Beijnum uit Eygelshoven
Mevrouw Kerkhofs uit Baarlo

indebuurtvan@wonenlimburg.nl

PER E-MAIL

PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

Colofon
HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Wonen Limburg
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IS HET KUNST? OF TOCH KITSCH?
Benieuwd wat dat beeldje van tante
Maria echt waard is? Of die klok die
je van opa hebt gekregen? Neem het
mee en laat het op waarde schatten
door een specialist!

VERHALEN VOOR GROOT ÉN KLEIN!
Iedereen heeft een verhaal, groot of klein.
Luister en beleef met ons een aantal
verhalen. Verteld, gezongen, uitgebeeld
of zelfs in rap vorm! En heb je zelf een
verhaal dat je wilt delen, ook dat kan!
WELKOM!

VOOR KINDEREN
Springkussen, poppenkast
en verhalenhoek.
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De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

Meer informatie op
www.wonenlimburg.nl/verhalenfestival

