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AGENDA 
 
03 okt. 2022, 16.30 uur 
Netwerkbijeenkomst 
Woonbond Sittard 
 
07 okt. 2022, 12.30 uur 
Kennismaking 
wethouder Beesel 
 
10 okt. 2022, 9.30 uur 
Kennismaking buurt-
team Swalmen 
 
12 okt. 2022, 14.00 uur 
Kennismaking buurt-
team Reuver 
 
20 okt. 2022, 13.00 uur 
Rondleiding bestuur 
langs bezit Nester 
 
28 okt. 2022, 14.00 uur 
Rondleiding bestuur 
Huis van Morgen  
 
31 okt. 2022, 19.30 uur 
HBV BRES bestuurs-
vergadering 
 
24 nov. 2022, 14.00 uur 
Overleg met het  
bestuur van Nester 
 
28 nov. 2022, 19.30 uur 
HBV BRES bestuurs-
vergadering 
 
8 dec. 2022 uiterlijk ! 
Inleveren kopij voor in 
Op de BRES 2022-4 
 
Verder staan er nog 
diverse andere verga-
deringen in de agenda 
van de individuele be-
stuursleden. 

        BRES           

 

HOE KAN HET DAT NESTER WONINGEN VER-
KOOPT IN DEZE TIJD VAN WONINGNOOD ? 
 

Dat klopt. Er worden een aantal oudere, met name gezins- en 

grondgebonden woningen verkocht, want het is juist de bedoeling 

om te bouwen. 

Hoe raar het ook klinkt: van deze woningen zijn er voldoende en ze 

liggen minder in de markt. 

Met de verkoop van deze gezins- en grondgebonden woningen 

komt er ruimte voor het bouwen van meer, betere en kleinere huur-

woningen. 

(Dit is besproken tijdens het overleg van 4 augustus met het be-

stuur van Nester, want ook wij hadden hier onze vraagtekens bij.) 

ENERGIETOESLAG 
VRAAG HET AAN BIJ DE GEMEENTE 
 

Heeft u ook moeite om de energierekening te betalen?  

De overheid wil u graag helpen met een energietoeslag. 

Deze is in juli door het kabinet verhoogd van € 800 naar € 1.300. 

U kunt de toeslag bij de gemeente aanvragen als u niet meer ver-

dient dan 120% van het sociaal minimum: 

 

 Leefvorm:     120% van het netto maandinkomen: 

 

 Alleenstaand     € 1.310 

 Alleenstaande ouder    € 1.310 

 Gehuwd of samenwonend   € 1.871 

 Alleenstaand en gepensioneerd  € 1.455 

 Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971 

 

De energietoeslag krijgt u bovenop eventuele andere toesla-

gen. U hoeft dus niet bang te zijn dat de energietoeslag invloed 

heeft op uw huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. En ook niet op een 

eventuele uitkering. 

 

Vraag de energietoeslag ook aan als u niet zeker weet of u er 

recht op hebt. U hoort vanzelf of u er wel of geen recht op hebt. 

Heeft u al een aanvraag gedaan of heeft u al een deel van het geld 

ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de (aanvullende) 

toeslag automatisch.  

THUIS IN LIMBURG  
SCHRIJF U IN !!! 
 

Voor een (sociale) huurwoning 

moet u bij Thuis in Limburg 

(TIL) zijn. Hier adverteren bijna 

alle Limburgse corporaties hun 

woningaanbod. 

 

Ook al heeft u (nog) geen ver-

huiswens; bent u (nog) gezond; 

bent u (nog) jong; heeft u (nog) 

geen reden; de duur van in-

schrijving (de tijd, dat u inge-

schreven staat) bepaalt hoe 

snel u straks een nieuwe 

huurwoning kunt krijgen als 

het nodig is. 

Dan wil je niet nog twee jaar 

hoeven wachten. 

 

HET KOST U NIETS 

En u krijgt elk jaar een herinne-

ring voor de verlenging van de 

inschrijving. 

WIE HELPT ONS 
UIT DE NOOD 
 

Het gaat nog goed met het be-

sturen van onze organisatie. 

NOG WEL. 

Want de eerste scheuren laten 

zich nu zien: 

Het ziet er naar uit dat een van 

ons binnenkort gaat verhuizen 

naar elders. Maar ook serieuze 

ouderdoms– en gezondheids-

kwalen steken de kop op. 

 

Daarom een dringende oproep 

aan u allen om mee te werken 

aan een oplossing, zodat wij u 

als HBV-bestuur kunnen blijven 

informeren en ondersteunen. 



Huurdersbelangen 
Vereniging 
 
HBV BRES 
 
Nopperhof 6 
6071 WB SWALMEN 
 
info@hbvbres.nl 
hbvbres@hotmail.com 
www.hbvbres.nl 
 
Telefoon algemeen 
06-45974729 
(ma-) di-wo-do  

12.30-16.30 uur 

 
Klachten Roermond 
06-10452877 
Klachten Echt en Beesel 
06-45987637 
 
b.g.g. graag inspreken. 

ONS KANTOOR  

Nopperhof 6, Swalmen 

  

ELKE DINSDAG 

 

open 

van 15.30-17.30 uur  

 

Behalve tijdens  

schoolvakanties 

ONS KANTOOR  

Thaalpad 31a,  Echt 

  

 ELKE DINSDAG van de 

EVEN WEEKNUMMERS 

open 

van 10.00-12.00 uur 

 

Behalve tijdens  

schoolvakanties 

 

HUURW JZER 
 
De Huurwijzer, een tijdschrift 

van de Woonbond, wordt u 

aangeboden door HBV 

BRES. Wat staat er onder 

andere in dit herfst-nummer? 

- Energiearmoede 

- Fijnstof in huis 

- Leefbaarheid 

- Een ledenpeiling over groen 

  in de wijk 

HUISJE MET EEN KRUISJE,  
(oplossing:) 

 
Om het huisje met een kruisje te 

tekenen met slechts 1 pennen-

streek is het alleen mogelijk om 

in punt 1 of punt 2 te beginnen, 

waarbij dan geëindigd wordt in 

het andere punt. 

 

NU EEN NIEUWE UITDAGING: 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes ermee! 

HUURDERS-
COMMISSARISSEN 
 

Vóór 1 september werd een 

reactie van ons verwacht over 

de herbenoeming van mevrouw 

Joos Hamer en de heer Leon 

Poels als huurders-commis-

sarissen in de Raad van Toe-

zicht. 

Om een goede voortzetting te 

garanderen zijn echter twijfel-

punten eerst terdege bespro-

ken, ook met de kandidaten 

zelf, en zijn er concrete afspra-

ken gemaakt voor de komende 

4 jaar. 

Op 7 september heeft het be-

stuur van HBV BRES unaniem 

besloten om de herbenoeming 

te accorderen. Indien ook goed-

keuring van de Autoriteit Wo-

nen gaat per december 2022 

de nieuwe ambtstermijn in. 

LEDEN-ENQUÊTE via LASSO 
 

Onze office-manager Nicole van der Laak heeft via het LASSO-

systeem een korte enquête samengesteld naar aanleiding van het 

ledenbezoek aan onze Algemene Ledenvergadering. 

De respons hierop was geweldig! Dank u wel! 

 

Wat betreft het aanwezig zijn bij een Algemene Ledenvergadering 

gaf 83% NEE als antwoord, met als reden: Andere verplichtingen 

(29%), er kwam iets tussen (9%), ziekte (17%) en vervoersproble-

men (9%). Maar 16% gaf aan hierin minder geïnteresseerd te zijn; 

20% antwoordde ‘niet van toepassing’.  

Op de locatie De Velderie in Roermond werd erg neutraal gerea-

geerd: 74% geen mening, 14% ja en 12% nee. 

Op het rouleren van de locatie tussen  Reuver, Roermond en Echt 

was men enthousiaster: 58% ja, 11% nee en 31% geen mening. 

Het toevoegen van een andere activiteit aan de Ledenvergadering 

gaf: 62% geen mening, 24% ja en 13% nee. 

We werden overwelmd met diverse tips voor thema’s en het uitten 

van de behoefte tot meer socialiseren / gezelligheid, ofwel, zoals 

een van u het omschreef: een activiteit, die meerwaarde geeft aan 

de vereniging! 

HBV BRES present op NESTIVAL 1 juli! 
 

Ter ere van het tweejarig bestaan van NESTER werd er een leuk en 

feestelijk evenement georganiseerd. De huurders die zich daarvoor 

hadden aangemeld werden warm onthaald en getrakteerd op lekke-

re hapjes en drankjes met life muziek. Ook de huurdersbelangenver-

eniging was welkom op deze feestelijke dag. Wij kregen een eigen 

kraampje in het mooie kloosterpark achter het Nester kantoor in 

Reuver. Er was veel aanloop en belangstelling! Bovendien was het 

een unieke gelegenheid om onszelf aan de huurders voor te stellen 

en met hen in gesprek te gaan. Bedankt voor de uitnodiging Nester! 

BELEIDS-ADVISERING 
 

In de afgelopen weken hebben 

we ons over 2 beleidsstukken 

mogen buigen: 

Het reglement sloop, renovatie 

en groot onderhoud is door 

wetsaanpassingen een herzie-

ning op eerder beleid hierover. 

Het tuinbeleid is nieuw en biedt 

ook handvatten voor ondersteu-

ning hierbij vanuit de corporatie. 

Met beide beleidsstukken is de 

HBV, op enkele kleine aanpas-

singen na, uiteindelijk akkoord 

kunnen  gaan. 

 

De volgende adviesronde gaat 

over het meer-jaren-huurbeleid. 

WE GAAN KENNISMAKEN 

MET DE BUURTTEAMS 

 

Wij vinden het belangrijk om de 

lijntjes kort te houden en zien, 

als bestuur van de HBV uit 

naar deze ontmoetingen! We 

zijn al bij de buurtteams Echt 

Noord 1 en 2 geweest. Die van 

Swalmen en Reuver staan nog 

op het programma.  

Niet alleen belangrijk, ook  leuk 

voor ons als bestuursleden! 

 


