
Huurdersoverleg 5 april 2017  
 

Aanwezig: 

39 huurders 

Buurtverbinder Monique Lamers van Ons Thuus met collega-buurtverbinders Nellie en Martien 

RvC-leden Huub van Mil en René Franssen 

Directeur-bestuurder Peter Verhoeven 

Medewerkers Paniesse Brandts, Henk Sijmons en Neeltje Timmermans 

 

 
 

Vragen van huurders: 

 

1. Wonen Vierlingsbeek vraagt ons om een e-mail adres door te geven. Wat als ik dat 

helemaal niet heb? 

Als u geen e-mail gebruikt dan is dat geen probleem: we bellen u op of sturen u een brief 

zoals u dat gewend bent van ons. Dit geldt ook voor onze website: u kunt online uw vragen of 

klachten doorgeven, maar wij blijven vanzelfsprekend ook telefonisch bereikbaar! 

 

2. Wat is de “autoriteit” / Autoriteit Wonen? 

De Autoriteit Wonen (AW) houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun 

financiële beheer. De AW rapporteert ook aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over 

de financiële situatie van de sector als geheel.  

(Aanleiding:  directeur-bestuurder Peter Verhoeven vertelt dat met het huurderspanel en de 

dorpsraden  bekeken zal gaan worden op welke manier Wonen Vierlingsbeek nog een 

bijdrage kan leveren aan leefbaarheid. De Autoriteit Woningcorporaties (AW, of “de 

autoriteit”) heeft aangegeven dat een aantal investeringen in leefbaarheid niet meer gedaan 

mogen worden volgens de nieuwe Woningwet. Wonen Vierlingsbeek vindt het wel belangrijk 

om waar mogelijk een rol te blijven vervullen in het bijdragen aan leefbaarheid. Een bijdrage 

aan bijvoorbeeld een jeu de boules-baan of bibliotheek mag niet meer, maar realisteren van 



achterpadverlichting bijvoorbeeld wel omdat dit een directe relatie heeft tot de 

huurwoningen.) 

 

3. Kan je uit je huurwoning gezet worden als je meer gaat verdienen of bijvoorbeeld een 

leuke prijs wint met de loterij? 

Nee; als u eenmaal een woning huurt kunt u niet om die reden de woning uitgezet worden. 

(Aanleiding: passend toewijzen. Op moment van toewijzen moet de huurprijs “passend” zijn 

bij het inkomen van de kandidaat-huurder.) 

 

4. Wat is een “huishoudverklaring”? 

Mogelijk heeft u bericht van de Belastingdienst gehad dat zij een huishoudverklaring hebben 

afgegeven aan uw verhuurder. Deze verklaringen konden wij opvragen om ons huurbeleid 

voor 2017 te bepalen. De Belastingdienst heeft niet door gegeven wat uw inkomen exact is. 

Wel weten wij of het verzamelinkomen boven  of onder de norm voor inkomensafhankelijke 

huurverhoging is. Ook weten we of  u hiervan vrijgesteld bent omdat u een huishouden bent 

van meer dan vier personen of de AOW-leeftijd bereikt is door iemand van uw huishouden. 

(Nb: in de presentatie is te lezen dat dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging 

wordt toegepast door Wonen Vierlingsbeek). 

 

5. Als dakvensters na gemiddeld 25 jaar vervangen worden, hoe zit het dan met de zinken 

vierpans-raampjes? 

Wonen Vierlingsbeek is er van op de hoogte dat dit soort ramen niet ideaal is in een woning 

en vaak voor klachten zorgt; het is onder de aandacht. Er moet nog gekeken worden naar 

een goede oplossing. 

 

6. Een aantal huurders had een individuele (onderhouds)vraag. 

Omdat deze avond niet bedoeld was voor individuele vragen, zijn de namen van deze 

huurders genoteerd. Met hen is afgesproken dat één van de medewerkers contact opneemt 

tijdens kantooruren. 
 

 

U kunt de volledige presentatie van deze avond bekijken als PDF-bestand op 

onze website: www.wonenvierlingsbeek.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wonenvierlingsbeek.nl/

