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Zo krachtig zijn onze
bewoners

Help uw buurt
vergroenen!

Historisch erfgoed
in Mariarade
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Appartementencomplex
weer als

nieuw

A
Na een jaar van renoveren oogt het
appartementencomplex aan de Pannenberg
in Hoensbroek weer als nieuw. Door
duurzaamheidsmaatregelen – waaronder
zonnepanelen – gingen de 42 woningen naar
energielabel A. Ook de binnenkant van de
woningen werd opgeknapt en kreeg
individuele ventilatie en nieuwe kozijnen
met draaikiepramen en HR++ glas.

 Lees het hele artikel op pagina 8

Voorwoord
Beste huurder,
U heeft er vast al over gelezen: grote groepen mensen
protesteren tegen het tekort aan nieuwe, betaalbare woningen.
Hoewel er in Zuid-Limburg niet zo’n oververhitte woningmarkt
is als in de Randstad, moeten ook hier jongeren noodge
dwongen bij hun ouders blijven wonen. Ouderen die graag
naar een seniorenwoning willen verhuizen, houden langer een
gezinswoning bezet, omdat ze simpelweg geen keuze hebben.
Voor mensen die net iets te veel verdienen om in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning, zijn er weinig opties.
In Zuid-Limburg is vooral een tekort aan passende woningen.
De woonprotesten zijn een noodkreet, van mensen die ook
gewoon goed en betaalbaar willen wonen. Woningcorporaties
zijn al meer dan honderd jaar de aangewezen partij om in tijden
van woningnood voldoende en betaalbare huurwoningen te
bouwen en onderhouden. Ook kunnen we als sociale verhuurder
bouwen voor de middeninkomens: mensen die nu geen woning
kunnen kopen en ook niet in aanmerking komen voor een
sociale huurwoning.
Maar dan hebben we wel ruimte nodig. En die hebben we nu
niet. Sinds enkele jaren strijkt de rijksoverheid meer dan een
kwart van alle huurinkomsten op via de verhuurderheffing.
Van elke honderd euro die u elke maand betaalt aan huur,
gaan enkele tientjes naar de staatskas. Dat geld kunnen we
niet gebruiken om nieuwe woningen te bouwen en bestaande
woningen aan te passen. Daarom hoop ik van harte dat deze
noodkreet eindelijk eens gehoord wordt in Den Haag.

Kantoor
weer open
De coronamaatregelen worden
steeds meer versoepeld. Ook
ons kantoor is weer gewoon
open voor bezoekers. U kunt
bij ons terecht van maandag
t/m vrijdag tussen 8.30 en
17.00 uur.

Volg richtlijnen RIVM
Voor uw veiligheid en die van
onze medewerkers volgen we
de RIVM-coronarichtlijnen.
Dat betekent:
• Ontsmet uw handen bij
de desinfectiezuil.
• Geef elkaar de ruimte
en houd zoveel mogelijk
1,5 meter afstand.
• Heeft u op de dag van uw
afspraak last van verkoudheid, koorts en/of benauwdheid? Dan vragen wij u
de afspraak te verzetten.

Huurder
Cheyenne

Cheyenne Welzen verhuisde eind
2020 naar een van de gerenoveerde
woningen in haar geliefde wijk
Caberg in Maastricht: ‘Ik ben
tevreden met de gerenoveerde
woning. Vooral de open keuken.
Daardoor oogt het een stuk ruimer.
In Caberg maakten de mensen
vroeger altijd even een praatje met
elkaar. Door deel te nemen aan de
klankbordgroep wil ik van Caberg
weer de gezellige wijk van weleer
maken. Het liefst zou ik iets organiseren waar mensen even samen een
kopje koffie komen drinken en er
vanzelf weer die praatjes ontstaan.
Een soort Burendag, zoals je wel
eens op televisie ziet. We hebben
nu wel alle tijd om alvast ideeën te
verzamelen!’
Cheyenne Welzen

‘Ik wil van Caberg
weer de gezellige wijk
van weleer maken.’

Wim Hazeu
bestuurder Woonpunt

Woonpunt
Leidenlaan 18-20
6229 EZ Maastricht
088 050 60 70
woonpunt.nl
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Voordelen goed
onderhoud cv-ketel
Uw cv-ketel is dag in dag uit
voor u aan het werk. Het is een
ingewikkelde installatie,
waarin veel samenkomt: gas,
water, elektra, rookgassen en
lucht. Daarom is het laten
onderhouden van uw ketel
belangrijk. De voordelen van
goed onderhoud op een rijtje:

Alle woningen
krijgen
rookmelders
Je staat er liever niet bij stil,
maar brand in je woning is
mogelijk. De meeste slacht
offers van brand vallen door
het inademen van rook. Als je
slaapt, ruik je niets. Je gehoor
werkt wel. Alleen op rook
afgaan, werkt dus niet.
Rookmelders zijn dus van
levensbelang, want ze slaan
direct alarm zodra de eerste
rookontwikkeling waarneembaar is.
Woonpunt neemt brand
veiligheid uitermate serieus.
Daarom gaan we alle woningen
voorzien van rookmelders.
In opdracht van Woonpunt
gaat ETI Kontakt maar liefst
30.000 stuks plaatsen. Op
elke woonverdieping komt
minimaal één rookmelder in
een zogenaamde verkeersruimte, zoals de hal of overloop. Voor de huurder zijn hier
geen kosten aan verbonden.
Naar verwachting zijn alle
woningen in juli 2022 voorzien van rookmelders.

Eerste Bewonerskrachten
Sinds juni zijn de eerste Bewonerskrachten van Woonpunt aan de
slag in de Maastrichtse buurten Pottenberg en Malberg. Dat zijn
bewoners die vrijwillig een oogje in het zeil houden en het goede
voorbeeld geven.
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Woonpunt heeft het onderhoud
van cv-ketels uitbesteed aan
Feenstra en Breman. Nemen zij
contact met u op? Maak dan een
afspraak voor een verplichte
onderhoudsbeurt.

Bewonerskracht Arno Voorts: ‘Mijn doel is om de buurt meer leefbaar te
maken.’ Bewonerskracht Yvonne Penders vult aan: ‘Je kan overal wel over
mopperen, maar dat heeft geen zin. Dan draag ik liever mijn steentje bij om
iets te verbeteren.’ Hun buurtgenoten zijn enthousiast en verwachten dat
dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en de sociale contacten verbetert.

Woont u in Maastricht? Wilt u uw
voortuin of geveltuin vergroenen?
Dat kan nu gratis (tot maximaal
€ 250)! Zo willen het CNME en
gemeente Maastricht buurten
groener, gezelliger en gezonder
maken. Om het u zo gemakkelijk
mogelijk te maken, ondersteunt
het CNME ook bij de uitvoering.
Samen met u maken ze een beplantingsplan, regelen de planten en
geven advies bij het aanplanten.

Ook Woonpunt vindt groen
belangrijk. Want in groenere
tuinen kan bijvoorbeeld regen
water sneller worden afgevoerd
naar de bodem. Bovendien draagt
het bij aan een aantrekkelijke en
gezonde leefomgeving. Daarom
hebben onze buurtcoördinatoren
samen met het CNME in Caberg
een voorbeeldtuin ingericht.
De komende tijd gaan we samen
met bewoners zorgen voor meer
groen in deze buurt.

 Kijk voor meer info op cnme.nl/gelukkige-groene-tuinen
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Naar meer wijken
Manager Klant & Leefbaarheid Ruud van den Heuvel: ‘Er zit veel kracht
bij onze bewoners. Bovendien weten zij het beste hoe het is om in onze
woningen te wonen, in onze buurten te leven. Daarom vinden we het
ventilatie
belangrijk om ze actief te betrekken bij het schoon en veilig houden van
hun omgeving.’ De bedoeling is om de inzet van Bewonerskrachten uit te
breiden naar andere buurten, ook in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

huishoudelijk en grof afval

cv ketel

18˚

In vijf maanden zijn al
ruim
douchen
9.000 rookmelders geplaatst.
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• Voorkomt gevaarlijke
situaties
• Verhoogt uw comfort
• Zorgt voor zuinig verbruik,
waardoor u op energiekosten
bespaart

Uw buurt
vergroenen

sate

21˚

thermostaat

eigendommen

ge
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‘Mantelzorger ben je soms zonder
dat je dat weet’, vertelt Marie-José
Verwijmeren. Ze woont in de wijk
Oude Passart in Heerlen en is
sinds kort een koffiemomentje
begonnen voor mantelzorgers.
‘Even je verhaal kwijt kunnen, een
vraag stellen. Maar ook gewoon
gezellig samen koffiedrinken.
Mensen kunnen hier ook hun
emoties kwijt. Zorgen voor de ander
lijkt soms vanzelfsprekend, maar
het kan net zo goed belastend zijn.
Dan kun je hier gerust even stoom
afblazen.’ Die ochtenden zijn meer.
Het is ook een moment voor
mensen uit de buurt om even een
praatje te maken. ‘Tussen de
woorden die niet gezegd worden,
zit soms eenzaamheid. En dat zie
ik. Dus die mensen mogen net zo
goed naar het koffiemoment
komen. Of ze nu oud of jong zijn.’

Huurder
Marie-José

Marie-José Verwijmeren

‘Tussen de woorden
die niet gezegd
worden, zit soms
eenzaamheid.'

Geef inbrekers
geen kans
Door corona bleven mensen
het afgelopen jaar meer thuis
dan voorheen. Daardoor werd
er minder ingebroken. Maar
nu de coronamaatregelen
worden versoepeld, grijpen
inbrekers weer hun kans.
Zorg ervoor dat inbrekers uw
woning overslaan. Enkele tips:
• Doe ramen dicht en draai
deuren op slot. Ook van uw
tuinhek en schuur. Ook als
u maar even weggaat.
• Laat een lichtje aan. Installeer ook buitenverlichting,
bijvoorbeeld met een
bewegingssensor.
• Snoei de struiken rondom
uw woning kort, zodat uw
huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
• Laat in een flatgebouw geen
mensen naar binnen die u
niet kent.

Make-over Fibrillendonk
De renovatie van 67 appartementen
aan de Fibrillendonk in Maastricht
is volop in gang. We vervangen
badkamers, keukens en toiletten.
Ook zorgen we dat het complex een
moderne uitstraling krijgt en de
energieprestatie fors verbetert.
Eind 2021 zijn de woningen weer
helemaal klaar voor de toekomst.

Nieuwbouw Aldenhof

A

De fundering is klaar, nu gaan
we de hoogte in. Aan het Aldenhofpark in Hoensbroek bouwt
Woonpunt 24 levensloop
bestendige appartementen.
De appartementen worden
duurzaam: ze krijgen energielabel A+++, zonnepanelen, een
warmtepomp en geen gas. Naar
verwachting is de oplevering in
het voorjaar van 2022.

Heeft u ook een
mooi verhaal over het
wonen in uw buurt?
 Stuur dan een mail naar
info@woonpunt.nl

6

Krant voor álle huuders van Woonpunt

7

Meneer Van Kessen (links) en Pieter Diederen
van Woonpunt (rechts)

Zorgen bij renovatie
wegnemen
Huurders van de Marktstraat in Hoensbroek zijn blij dat hun woningen
na renovatie energiezuiniger en comfortabeler worden. Tegelijkertijd
zien de grotendeels oudere bewoners op tegen de overlast. Bij dit
soort ingrijpende renovaties zet Woonpunt daarom woonbegeleiders
in om bewoners te helpen en hun zorgen weg te nemen.

Hoe is de
schoonmaak in
flatgebouwen
geregeld?

Blij met vernieuwde
Pannenberg

Wonen in een schone flat
geeft een gevoel van thuis.
Dat vinden we belangrijk.
In deze video leggen we uit
hoe de schoonmaak is geregeld.
U kunt de video bekijken door
de QR-code te scannen met uw
smartphone.

Na een jaar van renoveren oogt het appartementencomplex aan de
Pannenberg in Hoensbroek weer als nieuw. Door duurzaamheidsmaatregelen – waaronder zonnepanelen – gingen de 42 woningen
naar energielabel A. Ook de binnenkant van de woningen werd
opgeknapt en kreeg individuele ventilatie en nieuwe kozijnen met
draaikiepramen en HR++ glas. Pieter Diederen, projectleider bij
Woonpunt: ‘Er wonen hier echt super positieve mensen. Ik wil
ze graag bedanken voor hun medewerking, geduld en begrip.’
Hoe kijken huurders zelf terug op de renovatie?

Mevrouw Baljé: ‘Ik vind dat het
buiten heel mooi is geworden. Last
van de renovatie heb ik niet gehad,
ik mis nu juist de gezelligheid van
de werklui. Dankzij de nieuwe
ramen is mijn woning veel lichter
en het uitzicht mooier. Ook het
nieuwe terras is heel mooi.’

Meneer Van Kessen: ‘Het is normaal
dat de renovatie overlast gaf, maar
het is heel mooi geworden, vooral
het buitenaanzicht. Een minpuntje
is het tapijt in de hal, dat wordt snel
vies en ligt gebobbeld. Maar ik ben
blij met de nieuwe tuin. Leuk om er
af en toe iets in te doen.’

Meneer Peters: ‘Ik vind alles mooi
geworden. Ben vooral heel blij
met de dubbele draaikiepramen.
Na 16 jaar bevalt het me hier nog
steeds, want we kunnen goed met
mekaar overweg hier.’

Mevrouw Timmermans: ‘Ik woon
hier heel graag, al 28 jaar. Wat mij
betreft was de renovatie niet nodig,
daarom heb ik binnen niets laten
doen. Omdat de rolluiken zijn
weggehaald, moest ik nieuwe
gordijnen kopen. Maar het hele
complex is nu echt netjes, mooi
en schoon.’
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 U kunt de video ook bekijken

A

op woonpunt.nl/schoonmaak

‘Last van de renovatie
heb ik niet gehad,
ik mis nu juist de
gezelligheid van de
werklui.’

Woonbegeleiders Karin Hilverda
(zzp’er) en Sharon Steegh (Janssen
de Jong Onderhoudplus) hebben
vaker met dit bijltje gehakt. Sharon:
‘Bewoners krijgen duidelijke uitleg
over wat er gaat gebeuren en ze
kunnen bij ons terecht met hun
vragen. We verwoorden hun wensen
en zorgen, zodat er tijdens de
uitvoering rekening mee gehouden
kan worden.’ Karin: ‘Tijdens het
kennismakingsgesprek proberen
we een goed beeld te krijgen van
hun persoonlijke situatie. Zo komen
we achter de knelpunten. Daarvoor
zoeken we een goede en veilige
oplossing. Indien nodig kunnen we
ook ondersteuning in de woning
bieden, zoals bij het verschuiven
van een kast.’

Cadeautje
Tijdens het inloopspreekuur in de
modelwoning kunnen bewoners
terecht bij de woonbegeleiders voor
een kopje koffie en een koekje. ‘Hier
kunnen ze hun verhaal kwijt’, vertelt
Karin. ‘Zo kan renovatie ook leiden
tot meer onderling contact. Ze zien
bovendien dat de woningen heel
mooi worden, daarmee maken we
écht het verschil.’ Sharon: ‘Bewoners
zijn heel zuinig op hun woning en
hun spullen. Ze genieten ervan
dat het nu extra wordt opgeknapt.
Dus ondanks de overlast zien de
meesten de renovatie toch als een
cadeautje!’

Sharon Steegh (links) en
Karin Hilverda (rechts)

Per week voeren
onze monteurs zo’n
1250 reparaties uit.
Mevrouw Baljé en meneer Peters
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Huurder
Cees

Bijzonder Mariarade
De woningen in het Hoensbroekse Mariarade zijn ruim honderd
jaar geleden ontworpen door architect Jan Stuyt. Ze behoren tot
de eerste mijnkoloniën en maken belangrijk onderdeel uit van de
historie van deze streek. Dat willen we koesteren. Daarom vragen
we voor de renovatie advies aan het Cuypersgenootschap, dat
zich inzet voor het behoud van bouwkundig historisch erfgoed.

Woonpunt vindt het belangrijk
dat de woningen in Mariarade nog
vele jaren mee kunnen. Daarom
maken we ze energiezuinig en
comfortabeler. Projectontwikkelaar
Nadine Huids van Woonpunt:
‘Uitgangspunt is dat we het oorspronkelijke ontwerp van Jan Stuyt
zoveel mogelijk willen herstellen.
In de loop der jaren zijn namelijk
veel historische elementen ver
dwenen of vervangen. Het Cuypersgenootschap heeft de oorspronkelijke bouwtekeningen gevonden en
adviseert ons over wat we kunnen
doen om de woningen zoveel
mogelijk in ere te herstellen.
Vervolgens kijken de architect en
aannemer naar de mogelijkheden,
rekening houdend met het wooncomfort van huurders én de finan
ciële haalbaarheid.’
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Authentieke uitstraling
We hebben inmiddels besloten
om de houten kozijnen en rode
dakpannen uit het oorspronkelijke
ontwerp terug te brengen’, vervolgt
Nadine. ‘Dat versterkt de authen
tieke uitstraling enorm. Maar soms
is het terugbrengen van historische
details erg duur. Neem nu bij
voorbeeld het metselwerk van de
oorspronkelijke woningen, dat
knipvoegen had. Het terugbrengen
daarvan is vijf keer duurder dan
gewoon voegwerk, omdat het zo
arbeidsintensief is. We onderzoeken
nog of we hier aanvullende finan
ciering voor kunnen vinden.’

denkt een klankbordgroep van
bewoners mee over de te maken
keuzes. Als voorbeeld noemt
Nadine de voordeuren. ‘Op advies
van het Cuypersgenootschap
willen we de oorspronkelijke
deuren terugplaatsen. Sommige
bewoners zijn bezorgd dat de hal
dan te donker wordt. Daarom
heeft de architect een nieuw
voorstel gemaakt met meer glas.
Ook heeft het Cuypersgenootschap geadviseerd de oorspronkelijke roedeverdeling in de ramen
terug te brengen. Maar voor
bewoners zijn de kleine ruitjes
moeilijker schoon te maken.
Samen met de architect zoeken we
nog naar slimme oplossingen.’

‘Ik heb weer zin in het leven en
hoop hier nog lang te kunnen
blijven wonen’, zegt Cees van den
Brink, die in een mooi appartement
van Woonpunt woont in Hoensbroek. ‘Vorig jaar zat het allemaal
niet mee, maar nu ben ik weer
boven Jan. Door corona kwam ik
steeds minder buiten. Daardoor
stapelden de rommeltjes zich op
in mijn woning. Ik zag even geen
uitweg meer. Doordat ik Woonpunt
heb benaderd, is het balletje
gelukkig weer gaan rollen. Buurtcoördinator Dylan Erkenbosch
bracht me in contact met een
bedrijf dat alle vuilniszakken heeft
opgeruimd. Inmiddels is mijn
mooie appartement weer op orde.
Ik heb weer energie. Daar ben ik
Woonpunt dankbaar voor.’
Cees van den Brink

‘Vorig jaar zat het
allemaal niet mee,
maar nu ben ik weer
boven Jan.’

Slimme oplossingen
Het terugbrengen van historische
details kan op gespannen voet staan
met bewonerswensen. Daarom
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Een veilige en prettige
woonomgeving, daar werkt
Woonpunt aan. Drugs zorgen
voor overlast en criminaliteit en
hennepteelt brengt grote risico’s
op woningbrand met zich mee.
Daarom hanteert Woonpunt
een strikt beleid als het om
hennep en harddrugs gaat.

Criminelen bieden huurders geld
om een deel van hun woning in
bruikleen te geven. De zolder,
kelder of een extra slaapkamer
worden dan gebruikt voor wietteelt
of een drugslab. Het aanbod kan
aanlokkelijk klinken, want het gaat
vaak om honderden euro’s. Maar
alle risico’s zijn voor de huurder.
Als de wietplantage of het drugslab
ontdekt wordt – en die kans is
groot – betaalt de huurder de prijs:
huisuitzetting en een schuld van
tienduizenden euro’s. Begin er
dus niet aan. Als u financiële
problemen hebt, vraag dan hulp bij
de gemeente of neem contact met
ons op. Wij helpen u graag om meer
grip te krijgen op uw financiën.

 Kijk voor meer informatie
over ons drugsbeleid op
woonpunt.nl/drugs

Tips: wat
kunt u doen
tegen ratten?

Ratten komen soms door
het riool omhoog de straat
op. Als ze iets te eten
vinden en een goede
schuilplaats, dan blijven
ze hangen. Zorg er daarom
voor dat uw tuin is opgeruimd en dat er geen
etensresten te vinden zijn.
Een paar tips:

• Laat geen restzakken of afval
buiten staan.
• Gooi etensresten/kliekjes in de
groene bak en niet in de restzak.
• Gooi geen eten in de containers
van het milieuperron (of ernaast).
• Berg voer voor huisdieren op in
goed afsluitbare vaten. Laat het
niet buiten staan.
• Houdt u kippen, konijnen of
andere dieren buiten? Voer ze niet
te veel. Zorg ervoor dat ze het voer
in één keer op kunnen eten zodat
er niets blijft liggen. Dit geldt ook
voor het voeren van vogels in uw
tuin of eenden in het park.
• Onderhoud uw tuin. Ratten
verstoppen zich graag. Dus ruim
rommel of andere spullen op die
schuilplaatsen kunnen vormen.
• Als uw hond in de tuin een grote
boodschap heeft gedaan, ruim het
dan meteen op. Ratten eten alles,
zelfs hondenpoep.
Heeft u er alles aan gedaan, maar
toch overlast van ratten? Neem
dan contact met ons op. Onze
ongediertespecialist komt dan bij
u langs voor advies.

Teksten: Woonpunt / Ontwerp: zuiderlicht.nl / Fotografie: Philip Driessen, Politie Limburg, Woonpunt / Drukwerk: Impreso

Hennepteelt:
laat u niet
verleiden!

