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Voorwoord  

Beste leden,  

Met de zomer in aantocht presenteren wij u hierbij de eerste van de twee edities van ons 
ledenblad in dit jaar. Ook in dit blad staan artikelen met diverse onderwerpen. 

Wij hebben natuurlijk allemaal te maken met de nadelige gevolgen van de coronacrisis. 
Allereerst is er uiteraard grote bezorgdheid over mensen om ons heen, vooral degenen 
die een wat zwakkere gezondheid hebben. Ook zijn er grote zorgen over de schadelijke 
economische gevolgen van de crisis, hetgeen onder meer tot uiting komt in toenemende 
werkloosheid, de noodgedwongen (tijdelijke) sluiting van kleinere en grotere bedrijven, 
met alle financiële ellende van dien.  

Op dit moment is nog niet te voorzien hoelang deze coronacrisis nog gaat duren en 
hoelang we nog met de beperkende maatregelen te maken hebben. Ook voor huurders 
geldt, dat datgene wat voorheen vanzelfsprekend was, dat nu niet meer is. De balies van 
de kantoren van corporaties zijn bijvoorbeeld tijdelijk gesloten, alhoewel men nog altijd 
telefonisch en via e-mail bereikbaar is. Bij reparaties en werkzaamheden bij iemand thuis 
dient uiterst omzichtig te werk worden gegaan en moet er gehandeld worden volgens de 
richtlijnen van RIVM en de afspraken die op landelijk niveau tussen koepelorganisaties 
zijn gemaakt. Natuurlijk dient ook de HBV hiermee rekening te houden: afspraken op het 
kantoor van de HBV kunnen tijdelijk niet meer worden gemaakt en persoonlijk contact 
met huurders die lid zijn van de HBV, kan alleen onder strikte voorwaarden. Ook de HBV 
blijft echter telefonisch en via e-mail bereikbaar.  

Vanwege alle onzekerheid omtrent de duur van de crisis en de beperkende maatregelen, 
hebben we besloten om de datum van onze algemene ledenvergadering (ALV) op een 
later tijdstip dan voorheen vast te stellen, te weten woensdag 21 oktober 2020. Met 
nadruk moeten we hierbij wel vermelden dat dit onder voorbehoud is. De vergadering 
kan alleen doorgaan als dit verantwoord is en past binnen de dan geldende richtlijnen 
van de rijksoverheid. Mocht de bijeenkomst onverhoopt geannuleerd of verschoven 
moeten worden, dan zullen we dit aan degenen die zich hebben aangemeld tijdig 
berichten en bekijken of er een alternatieve oplossing voorhanden is. In dit blad treft u 
de uitnodiging van de ALV aan, alsmede verslagen van de vergaderingen d.d. 25 
september 2019 en 15 januari 2020.  

Voorts vindt u in dit blad artikelen met informatie over de huurverhogingen 2020 en 
maatregelen in verband met het coronavirus die voor huurders van belang zijn.  

Ook zijn er weer enkele ingezonden artikelen van de corporaties Woonwenz en Antares 
opgenomen, onder andere over plannen voor een gasvrije wijk Hagerhof-Oost in Venlo- 
Zuid en nieuwbouwprojecten in Tegelen en Blerick.  

Ik wens u, de leden, namens bestuur en de medewerkers van de HBV een mooie 
zomerse periode (ondanks de beperkingen) en bovenal een goede gezondheid toe!  

Diny Veniger 
Voorzitter  
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Uitnodiging algemene ledenvergadering HBV  

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de 
Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. (HBV) die gepland staat op de datum woensdag 
21 oktober 2020 om 19.30 uur, in het kantoor van de HBV aan de Koninginnesingel 48 te Venlo. 
Mochten er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan zal uitgezien 
worden naar een andere locatie.  

NB: Rekening dient natuurlijk te worden gehouden met de dan geldende richtlijnen van de 
rijksoverheid in verband met het coronavirus. Dit betekent dat het mogelijk is dat een fysieke 
vergadering niet door kan gaan of dat van een ruimere vergaderlocatie dient te worden 
gebruikgemaakt. Een en ander zal dan bijtijds aan de degenen die zich hebben aangemeld bericht 
worden.  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HBV  

1.  Opening en mededelingen.  

2.  Ter vaststelling en goedkeuring:  

  - verslag ledenvergaderingen 25 september 2019 en 15 januari 2020   

  - overzicht activiteiten 2019; 

          - financiële verslag 2019; 

  - verslag kascontrolecommissie en verslag accountant;  

3. Formele benoeming twee kandidaatbestuursleden huurders/leden  
 Antares 

4.  Rondvraag en sluiting.  

Eventueel wordt nog een specifiek thema belicht door een hiervoor uit te  
nodigen gastspreker.  
   
Leden van de HBV die de ledenbijeenkomst op 21 oktober 2020 wensen bij te wonen, 
verzoeken wij om zich uiterlijk vóór 1 oktober 2020 aan te melden door middel van het 
invullen en retourneren van onderstaande aanmeldbon. Omdat de aanmeldbon naar een 
antwoordnummer verstuurd kan worden is een postzegel niet nodig. Het retouradres is: 

HBV 
Antwoordnummer 1044 
5900 VB Venlo  

Aanmelding kan ook via e-mail geschieden: svp vóór 1 oktober zenden aan:  
info@hbvvenlo.nl 

Aanmeldbon voor de ledenvergadering op 21 oktober 2020:  

Naam / namen:  De heer en/of mevrouw .............................................................................  

       ..................................................................................................................... 

   (maximaal twee personen per huishouden) 

Adres:   ...................................................................................................................... 

Postcode:  ...................................................................................................................... 

Telefoonnummer:         ........................................................................................................ 
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Verslag algemene ledenvergadering op 25 september 2019  

Lokatie: kantoorruimte HBV, Koninginnesingel 48 te Venlo   
Aantal aanwezige leden: 8 aanmeldingen.  Aantal afmeldingen: 7 leden. Verder 
aanwezig: vier hoofdbestuursleden van de HBV.      

De voorzitter mevrouw Diny Veniger opent de vergadering en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 26 september 2018  
Het concept verslag wordt zonder bijzondere op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
daarmee vastgesteld.  

Activiteitenoverzicht HBV 2018  
De voorzitter belicht in hoofdlijnen de activiteiten in het jaar 2018.  

Het (hoofd)bestuur van de HBV bestond in het jaar 2018 uit vier personen.  

Het ledenaantal van de HBV bedroeg in het jaar 2018 circa 5.100, ongeveer hetzelfde 
niveau als in de voorgaande jaren.  De meeste leden zijn huurder van een van de 
woningcorporaties Woonwenz en Antares. De contributie voor het lidmaatschap bedroeg 
in het jaar 2018 zes euro, net zoals in voorgaande jaren. De meeste leden betalen de 
contributie via internetbankieren of een acceptgiro. Van ongeveer een derde van de leden 
is de contributie geïncasseerd op basis van een incassomachtiging.  

Twee maal per jaar wordt het ledenblad ‘Bericht voor Huurders’ van de HBV bezorgd aan 
de leden. In het jaar 2018 is een editie bezorgd in de maanden juni/juli en de tweede 
editie in de maand december. In deze ledenbladen werd aandacht geschonken aan  
tal van onderwerpen, onder andere: informatie over de HBV zelf (bv. de 
ledenvergadering, informatie over het spreekuur en het lidmaatschap), informatieve 
artikelen over activiteiten van de HBV (zoals enquêtering onder de leden en overleg met 
verhuurders), artikelen over regelgeving of praktische zaken, ingezonden artikelen van 
de corporaties over bijvoorbeeld nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

De HBV heeft met de Venlose woningcorporaties Woonwenz en Antares in 2018 geregeld 
gestructureerd overleg gevoerd. Basis voor het overleg was de in het verleden met deze 
corporaties gesloten overlegconvenanten, ook wel samenwerkingsovereenkomsten 
genoemd. Als gevolg van de wijziging van de Woningwet was het wel nodig deze 
overlegconvenanten te actualiseren. De aangepaste samenwerkingsovereenkomsten zijn 
in het jaar 2018 ondertekend.  Ook in de Overlegwet Huurder Verhuurder staan regels 
over het overleg met de verhuurders. De HBV dient door de corporaties geïnformeerd te 
worden over een groot aantal beleidsonderwerpen en heeft bij voornemens tot 
beleidswijzigingen een gekwalificeerd adviesrecht.  
In een aantal overlegbijeenkomsten zijn talloze onderwerpen besproken c.q. ter 
advisering aan de HBV voorgelegd, waaronder: Woonwenz: De huurverhogingen per 1 
juli 2018. Programma’s van eisen betreffende diverse soorten nieuwbouw. Schema en 
handelwijze passend toewijzen. Inkrimping verkoopportefeuille. Schrappen 
administratiekosten bij nieuwe huurcontracten. Meerjaren Planmatig Onderhoud (inclusief 
verduurzaming). Sloopplannen complex ’t Prônkeppelke te Belfeld. Het klantpanel (online 
raadpleging huurders). Wijziging beleid geriefsverbeteringen. Grootschalig 
renovatieproject Eendenstraat en omgeving (Venlo-Zuid). Overname activiteiten 
vrijwillige huisbewaarders in Belfeld door buurtbeheerders van Woonwenz.    
Antares: Beleid huurverhogingen 2018. Wijziging organisatiestructuur van Antares. 
Nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dienstverlening, afhandeling reparatieverzoeken.  
Ervaringen met klantenportaal. Aanpassing van woningtoewijzingscriteria bij een aantal 
complexen. Kernpunten financiële bedrijfsvoering.  
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Ook met de huurderscommissarissen van Woonwenz is geregeld gesproken over diverse 
onderwerpen. De huurderscommissarissen van Antares schuiven tweemaal bij in het 
overleg tussen Antares en de twee huurdersorganisaties HBV Venlo en HBV Kessel-
Meijel; daarnaast heeft de HBV in het jaar 2018 eenmaal afzonderlijk met deze 
huurderscommissarissen gesproken.  

Overleg op gemeentelijk niveau: prestatieafspraken. Jaarlijks worden er prestatie-
afspraken gemaakt door de corporaties, de gemeente en de huurdersorganisatie HBV. In 
het jaar 2018 is meermalen gesproken over het actualiseren van de prestatieafspraken 
voor het jaar 2019. Op 13 december 2018 zijn de definitieve prestatieafspraken door de 
drie partijen ondertekend. Afspraken zijn gemaakt over de verduurzaming (o.a. het 
aanbrengen van energiebesparende voorzieningen), de betaalbaarheid van woningen, de 
mate beschikbaarheid van woningen en de leefbaarheid van wijken.  

Individuele dienstverlening en samenwerking met bewonerscommissies zijn ook in het 
verslagjaar 2018 belangrijke activiteiten van de HBV geweest. Wekelijks hield de HBV 
spreekuur, waar de leden met vragen en/of problemen terecht konden. Ook in het jaar 
2018 nam de HBV met een vertegenwoordiging deel aan de interne klachtencommissie 
van Woonwenz.  In het verslagjaar 2018 heeft de HBV deelgenomen aan bijeenkomsten 
met bewonerswerkgroepen, o.a. bewonerswerkgroep Teuniswijk (sloop, nieuwbouw en 
herhuisvesting).  

Financiële verslag HBV 2018 en begroting 2019 
Door de penningmeester worden de belangrijkste conclusies van de financiële 
jaarrapportage 2018 kenbaar gemaakt.   
De jaarrekening 2018 is opgemaakt door het accountantsbureau Killaars Steegh Groep te 
Reuver. De HBV heeft het jaar 2018 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van  
€ 6.833,00. Tot de belangrijkste inkomstenposten behoorden de contributiegelden, en 
subsidies van de corporaties Woonwenz en Antares. De woonconsumentensubsidie van 
de gemeente is in 2018 volledig komen te vervallen (na een afbouwfase in de 
voorgaande jaren). Aan de uitgavenkant waren een aantal kostenposten gestegen ten 
opzichte van het voorgaande jaar.  
De onderliggende stukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
kascontrolecommissie.  
Wat de begroting voor 2019 betreft, wordt een toelichting gegeven op bezuinigingen op 
een aantal uitgavenposten en een forse verhoging van de loonkostensubsidie vanwege 
het van toepassing zijn van een andere wettelijke regeling.  

De algemene vergadering verleent unaniem décharge aan het bestuur met betrekking tot 
het gevoerde (financiële) beleid.  

Statutenwijziging HBV (ingelast agenda-onderwerp, met goedkeuring van de ALV) 
Het bestuur stelt voor om de statuten te actualiseren en ook meer in overeenstemming 
te brengen met enkele bepalingen in de Wet op het overleg huurders verhuurder. De 
belangrijkste wijzigingen: Leden van de HBV die een woning huren van een 
woningcorporatie worden in afdelingen ondergebracht, voor elke corporatie wordt één 
afdeling ingesteld. Het bestuur van een  dergelijke afdeling voert het overleg met de 
desbetreffende corporatie. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering 
benoemd uit de leden die onder de afdeling ressorteren, met dien verstande dat ook een 
of twee personen die buiten die afdeling ressorteren mogen worden benoemd. 
Naamswijziging HBV: Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. wordt gewijzigd in: 
Huurdersbelangenvereniging Venlo. Bepalingen over huurders van bedrijfsruimten en 
eigenaren binnen Verenigingen van Eigenaren worden uit de statuten verwijderd.  
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De algemene ledenvergadering gaat unaniem met de voorgestelde wijzigingen. Om een 
definitief besluit hierover te kunnen nemen moet overeenkomstig de huidige statuten een 
bijzondere ledenvergadering worden uitgeroepen. De datum hiervan wordt bepaald op 15 
januari 2020).  

Verslag algemene ledenvergadering op 15 januari 2020  

Lokatie: kantoorruimte HBV, Koninginnesingel 48 te Venlo   
Aantal aanwezige leden: 7.  Verder aanwezig: drie hoofdbestuursleden van de HBV.      

Statutenwijziging HBV  
Artikelsgewijs wordt het concept gewijzigde statuten doorgenomen en uitgebreid 
toegelicht. Enkele vragen van de aanwezigen worden beantwoord. Op grond van de 
huidige, nog geldende, statuten kan op deze ledenvergadering tot de statutenwijziging 
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. Bij de stemming blijken de leden unaniem tot de 
statutenwijziging te besluiten conform het voorgelegde concept.  
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Hagerhof-Oost eerste gas(t)vrije wijk van Venlo 

De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle woningen in Nederland van het gas af moeten 
zijn. Dat geldt ook voor Venlo. Hoewel dit nog ver weg lijkt, werken gemeente Venlo, 
Woonwenz en Enexis al aan plannen voor de eerste gasvrije wijk in Venlo: Hagerhof-
Oost. Samen met bewoners en organisaties in de wijk wordt Hagerhof-Oost een ‘Wijk van 
de Toekomst’ waar volop aandacht is voor duurzame initiatieven. 

Lagere energielasten, méér comfort 
In Hagerhof-Oost liggen zo’n 900 woningen, waarvan ongeveer de helft van Woonwenz. 
Woonwenz wil dan ook graag een voortrekkersrol vervullen. De corporatie is al langere 
tijd bezig met het verduurzamen van haar woningvoorraad. Uitgangspunt in alle 
onderhoudsprojecten van Woonwenz is dat de huurders er op vooruit moeten gaan, 
zowel qua woonlasten als qua comfort. Niet voor niets voert Woonwenz alle 
energiebesparende maatregelen zonder huurverhoging voor haar huurders uit. Die 
profiteren dus maximaal van de daling van hun energieverbruik. In Hagerhof-Oost legt 
Woonwenz momenteel de laatste hand aan de verduurzaming van 92 woningen in de 
Eendenstraat en omgeving. Deze woningen kregen nieuwe kunststof raam- en 
deurkozijnen met isolatieglas, dubbele kierdichting en hang- en sluitwerk met het 
politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook zijn de ventilatiemogelijkheden verbeterd en zijn de 
gevelpanelen vernieuwd. Iedere woning heeft zonnepanelen gekregen en de daken en 
begane grondvloeren zijn geïsoleerd.  

Wijk van de Toekomst 
Hoewel Woonwenz met deze woningen dus al goed op weg is, moet er in Hagerhof-Oost 
nog heel wat gebeuren de komende jaren. Samen met de bewoners en organisaties in de 
wijk, gaan de gemeente, Enexis en Woonwenz volop aan de slag met duurzame energie. 
Samen denken de organisaties na hoe Hagerhof-Oost op een betaalbare manier warm 
gehouden wordt zónder aardgas, maar met meer wooncomfort. Ook wordt gekeken hoe 
de wijk beter bestand gemaakt kan worden tegen hevige regenbuien, periodes van 
droogte en extreme hitte. Bijvoorbeeld door meer groen in de wijk en het afkoppelen van 
regenwater. Wist u bijvoorbeeld dat u het met een volledig betegelde tuin zonder groen, 
in de zomer veel warmer heeft binnen? 

Wilt u meedenken?  
Begin dit jaar zijn de bewoners van Hagerhof-Oost geïnformeerd over de plannen. De 
komende tijd worden deze concreter gemaakt. Inmiddels zijn er ook diverse werkgroepen 
aan de slag. Woont u in Hagerhof-Oost en wilt u meedenken? Graag!  Stuur dan een 
email naar morgeninvenlo@venlo.nl. Op de website www.morgeninvenlo.nl leest u meer 
over het aardgasvrij maken van Hagerhof-Oost. 
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Nieuwbouw in Tegelen en Blerick gaat door 

Natuurlijk zijn ook op de bouw de gevolgen van de coronamaatregelen 
merkbaar. Zo is er extra aandacht voor veilige werkomstandigheden voor alle 
bouwvakkers. Daardoor kan de bouw van de twee nieuwbouwprojecten van 
Antares gelukkig doorgaan.  

Het gaat om de nieuwbouwwijken die verrijzen aan de Paul Guillaumestraat in Tegelen 
(project ‘Harmonie’) en op het voormalig Blariacumterrein in Blerick. Beide projecten zijn 
een mix van huur- en koopwoningen.  

Nieuwbouwproject ‘Harmonie’ in Tegelen 
De bouw van dit nieuwbouwproject schiet al hard op! Wie langs de bouwplaats komt, kan 
zich al een beeld vormen van hoe de wijk eruit komt te zien. In deze nieuwbouwwijk 
komen 24 huurwoningen en 16 koopwoningen. De naam ‘Harmonie’ verwijst naar Paul 
Guillaume, directeur van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Tegelen. Maar de 
projectnaam staat ook voor de harmonie tussen bebouwd en groen, harmonie tussen 
bewoners en harmonie tussen huur- en koopwoningen.  
De helft van de huurwoningen zijn levensloopbestendige woningen. Alle nodige 
woonruimtes bevinden zich hier op de begane grond. Verder bestaan de huurwoningen 
uit tien gezinswoningen en twee bijzondere hoekwoningen. Alle woningen zijn inmiddels 
verhuurd. Ook zijn alle koopwoningen verkocht. Als de coronamaatregelen geen roet in 
het eten gooien, worden de woningen vóór de bouwvak opgeleverd.  

 

In aanbouw zijnde woningen project ‘Harmonie’ 

Nieuwbouwproject Blariacum in Blerick 
Ook grote vorderingen op het bouwterrein waar vroeger het Blariacumcollege was 
gevestigd. Hier worden in totaal 16 koopwoningen en 38 huurwoningen gebouwd. De 
bouw van de eerste fase is in volle gang: elf huurwoningen voor gezinnen die na de 
bouwvak worden opgeleverd. Aansluitend gaat de bouw van start voor de overige 43 
woningen, die in één grote bouwstroom worden gebouwd.  
Zowel de huur- als de koopwoningen zijn vooral gezinswoningen. Zeven huurwoningen 
zijn levensloopbestendig, met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Tien ruime hoekwoningen komen op de markt als luxe huurwoning. 
Hiervoor wordt een inkomen gevraagd van minimaal € 39.055. Hier is geen huurtoeslag 
voor mogelijk. Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht.  
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In aanbouw zijnde huurwoningen project ‘Blariacum’ 

Groen  
In beide nieuwbouwprojecten is veel aandacht voor groen. Letterlijk, want de 
binnengebieden worden aangeplant met bomen en struiken, zodat er een prettig 
leefklimaat ontstaat. Daarnaast wordt er ‘groen’ oftewel duurzaam gebouwd. Zo komt er 
géén gasaansluiting. Een warmtepomp zorgt voor de verwarming in de koude maanden. 
Ook voldoen de woningen aan de nieuwste normen voor isolatie en komen er 
zonnepanelen op het dak. Dat alles resulteert in een lagere energierekening voor de 
bewoners én meer wooncomfort!  
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Woonwenz voert verdere verbeteringen reparatieproces door  
Klanten met reparatieverzoek steeds sneller geholpen 

Sinds kort werkt Woonwenz met een extern callcenter voor het aannemen en inplannen 
van reparatieverzoeken. Hierdoor kunnen klanten die een storing of defect hebben, 
sneller geholpen worden. 

Wat merken huurders hiervan? 
Huurders merken in eerste instantie niets van de verandering. Ze bellen net als voorheen 
naar Woonwenz. De melding komt vervolgens binnen bij callcenter ROSA. Die gaat direct 
aan de slag met de melding. In de meeste gevallen kan de reparatie direct worden 
ingepland bij de aannemer. Soms moet er eerst nog een opzichter komen kijken. 
Bijvoorbeeld bij een schademelding. Voorheen duurde het langer voordat de aannemer 
de opdracht kreeg en in behandeling kon nemen. De klant wordt nu dus sneller geholpen 
en weet meteen waar hij/zij aan toe is.  

Wat zijn de resultaten? 
Woonwenz heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in het verbeteren van de 
afhandeling van reparatieverzoeken. Sinds 2018 werkt de corporatie met vaste 
aannemers die ieder in hun eigen wijken actief zijn. Uitgangspunt is dat huurders snel en 
op klantvriendelijke wijze geholpen worden. De klanttevredenheidscijfers van 
onderzoekbureau KWH tonen aan dat het reparatieproces steeds beter gewaardeerd 
wordt. Het afgelopen jaar haalde Woonwenz in het jaarlijks corporatieonderzoek van 
koepelorganisatie Aedes de maximale score (A) op huurdersoordeel. Dat is mede te 
danken aan de beoordeling van het reparatieproces.  

Wat moet u doen als u zelf een reparatieverzoek heeft? 
Bent u huurder van Woonwenz en heeft u een schade, storing of defect? U kunt bellen 
naar  
077-389 31 31. Via het keuzemenu geeft u aan een reparatieverzoek te hebben. U 
komt dan automatisch terecht bij het callcenter van ROSA. De medewerker van het 
callcenter maakt met u een afspraak voor het uitvoeren van de reparatie. Natuurlijk kunt 
u uw reparatieverzoeken ook indienen via uw eigen klantportaal Mijn Woonwenz: 
mijn.woonwenz.nl.  

Heeft u glasbreuk, een rioolverstopping of problemen met de verwarming? 
Deze gebreken kunt u (24 uur per dag) rechtstreeks melden bij gespecialiseerde 
bedrijven waar Woonwenz mee samenwerkt. Deze telefoonnummers kunt u vinden op de 
website van Woonwenz (zie: woonwenz.nl/storing).  

 



Woonwenz gestart met gratis verhuisservice 

Sinds dit jaar kunnen huurders van Woonwenz gebruikmaken van een gratis 
verhuisservice. Zowel toekomstige huurders als huurders die een woning van Woonwenz 
achterlaten, kunnen een gratis (dichte) aanhangwagen lenen voor de verhuizing. 

Gaat u verhuizen? 
Er komt heel wat bij kijken als u gaat verhuizen. Zo moet u uw nieuwe adres doorgeven 
aan de gemeente en diverse andere instanties, eventueel (opnieuw) huurtoeslag 
aanvragen en natuurlijk uw nieuwe woning schilderen en inrichten. Ook de verhuizing 
zelf is natuurlijk een flinke klus. Woonwenz wil haar nieuwe én vertrekkende huurders 
daar graag bij helpen. Sinds dit jaar kunt u, als u gaat verhuizen, gebruikmaken van de 
speciale 'Verhuis-aanhangwagen'. Deze is gratis te leen met een cadeaubon die u van 
Woonwenz ontvangt. De aanhangwagen kan worden gereserveerd en opgehaald bij de 
Verfzaak, Backus en Boels.  

Verbetering dienstverlening 
De maatregel is onderdeel van diverse verbeteringen die Woonwenz doorgevoerd heeft. 
Alle medewerkers van Woonwenz konden het afgelopen jaar zelf eigen ideeën uitwerken 
om de service aan de huurders verder te verbeteren. Hier zijn vele leuke plannen uit 
voortgekomen, zoals het ‘warm welkom’ dat nieuwe huurders in diverse wijken krijgen 
van vrijwilligers, de mogelijkheid een cadeaubon te winnen voor huurders die de huur per 
automatische incasso betalen en het opleiden van medewerkers tot Energiecoach. Ook de 
‘Verhuisservice’ is door enkele medewerkers zelf bedacht en uitgewerkt.  

Wilt u meer weten?  
Kijk dan op: https://www.woonwenz.nl/ik-ben-huurder/verhuizen/verhuisservice 
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Antares bezoekt huurders met ‘kantoor op wielen’ 

Via onze website www.thuisbijantares.nl zijn we feitelijk 24/7 bereikbaar voor 
de huurder. In heel veel gevallen vindt u hier een antwoord op de vraag die u 
heeft. Komt u er niet uit dan kunt u ons ook e-mailen of via de website met ons 
chatten.   

Maar er zijn natuurlijk ook nog altijd mensen die geen internet hebben. En sommigen 
vinden de drempel mogelijk te hoog om naar ons kantoor te komen of om ons te bellen 
via (077) 373 36 66. Bovendien kan het natuurlijk geen kwaad om elkaar zo nu en dan in 
de ogen te kunnen kijken. Vandaar dat we dit jaar bij wijze van proef een aantal buurten 
bezoeken met ons ‘kantoor op wielen’. 

Van alles en nog wat 
Intussen hebben we al enkele wijken bezocht. Volgens coördinator leefbaarheid Heddeke 
Zeegers trekt het kantoor op wielen tot nu toe boven verwachting veel huurders. ‘Mensen 
komen voor van alles en nog wat. Een verzoek voor het plaatsen van een speeltoestel of 
de aanleg van een jeu-de-boules-baan bijvoorbeeld. Heel soms meldt een huurder dat 
een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. Maar verreweg de meeste huurders 
komen voor een kleinigheidje, zoals een raam dat al heel lang klemt om maar iets te 
noemen. Als we dan vragen waarom ze daar niet al veel eerder een reparatieverzoek 
voor hebben ingediend is hun reactie meestal: ‘Ach ja, om daar nou extra voor te gaan 
bellen of te mailen.’ We hopen dat die huurders voortaan weten dat wij altijd voor hen 
klaar staan, voor dat soort kleine dingen, maar ook voor zaken op het gebied van de 
leefbaarheid in hun buurt.’ 

 

Actiefoto kantoor op wielen 

Brief met plek en tijd 
Het ‘kantoor op wielen’ trekt er nog een aantal keren op uit dit jaar. Huurders in buurten 
die we bezoeken, krijgen tijdig een brief waarin de tijd en de plek van het bezoek 
vermeld staan. En heeft u niks te melden of te vragen, dan kunt u ook gezellig 
langskomen voor een kop of thee.   



 

Teamfoto kantoor op wielen  
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bouwen op 
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Sluiting kantoor HBV  

Het kantoor van de HBV is in verband met de 

 zomervakantie gesloten van 

maandag 27 juli 2020  

tot maandag 10 augustus 2020 
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