
 

 

De gemeente Beek heeft voor 2022 prestatieafspraken gemaakt met de 
Huurdersbelangenraad Beek en ZOwonen, die moeten leiden tot meer inclusieve 
wijken en een passend woningaanbod. 

 

Huurdersbelangenraad Beek is bereikbaar  tijdens kantooruren via : 

046-4379880.     Of via mail : info@huurdersbelangenraadbeek.nl        

voor meer info zie www.huurdersbelangenraadbeek.nl  

Nieuwsbrief 01– 2022 

I N F O  V O O R  A L L E  H U U R D E R S  Z O  W O N E N  I N :  B E E K , G E V E R I K ,  K E L M O N D  

K L E I N & G R O O T  G E N H O U T ,  N E E R B E E K ,  &  S P A U B E E K .  

Volume 1, Issue 1 

Datum nieuwsbrief 

 
Daarnaast moeten de afspraken ook zorgen voor het behoud en vergroten van leefbare en veili-
ge woonwijken. Huurdersbelangenraad, ZOwonen en de Gemeente Beek maken jaarlijks af-
spraken over de woningvoorraad, de betaalbaarheid daarvan, het verduurzamen van woningen, 
zorg en welzijn en leefbaarheid. Dat heeft al geleid tot afspraken over starters op de woning-
markt, een gematigd huurbeleid, zonnepanelen voor 168 huurwoningen, het in beeld brengen 
van specifieke (kwetsbare) doelgroepen en meer samenwerking in wijken en buurten waar de 
leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. 
Leefklimaat : 
Uitgangspunt van de afspraken is dat alle partijen samenwerken om ambities, die het woon- en 
leefklimaat in Beek verbeteren, waar te maken. Daarbij krijgen ook inwoners de ruimte om mee 
te denken en mee te doen. Wethouder Ralph Diederen: „Een mooi voorbeeld daarvan is een be-
wustwordingscampagne onder 65-plussers met een medische indicatie. Door hen te betrekken 
en te bevragen over wat (op termijn) een passende woning voor hen is, hopen we voor meer 
doorstroming in de huurmarkt te zorgen. Op die manier kunnen deze mensen op tijd naar een 
geschikte woning verhuizen en zijn er minder woningaanpassingen nodig.” 

De prestatieafspraken zijn ondertekend v.l.n.r. door Ralph Diederen wethouder gem. 
Beek,, Janine Godderij, directeur Zowonen, en Paul Montulet voorzitter huurders belan-
gen raad  Beek. 
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 Donkere wolken boven huurtoeslag 

De doorrekeningen van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) laten zien 
dat veel huurtoeslagontvangers er de komende jaren op achteruit zullen gaan met de plan-
nen van het kabinet.  

Er gaat veel veranderen aan de huurtoeslag. Daar zitten een paar kleine verbeteringen bij. Maar 
huurtoeslagontvangers gaan er ook veel op achteruit. Terwijl de huur voor veel lage inkomens 
die huurtoeslag ontvangen nu al niet betaalbaar is                                                                              

Meer mensen krijgen recht op huurtoeslag 

De maximale huurprijs waarmee je recht hebt op huurtoeslag gaat per 2024 verdwijnen. Daar-
door kunnen lage inkomens met een huurprijs boven de ‘huurtoeslaggrens’ (die ligt dit jaar op 
€763,47 ) toch huurtoeslag aanvragen. Dat is goed nieuws voor huurders met een laag inkomen 
en torenhoge huur. De Woonbond heeft zich hier dan ook jarenlang voor ingezet. Ook krijgen 
jongeren eerder volledig recht op huurtoeslag. De leeftijdsgrens waarmee jongeren aanspraak 
kunnen maken op reguliere huurtoeslag wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar.  

Geen huurtoeslag over werkelijke huur 

 

Op dit moment wordt er voor de hoogte van de huurtoeslag gekeken naar de werkelijke huur die 
iemand betaalt. Op basis van de hoogte van de huur en het inkomen van de huurder wordt een 
deel van die huurprijs gecompenseerd. Kijk voor meer informatie in ons web artikel ‘Normen en 
grenzen huurtoeslag’. In het regeerakkoord staat dat het kabinet in plaats van de echte huurprijs, 
vanaf 2025 uit wil gaan van een vaste huurprijs. Die huurprijs ligt op € 548 per maand zegt het 
CPB. Dat betekent dat huurtoeslagontvangers met een lagere huur erop vooruit gaan, maar huur-
ders met een hogere huur erop achteruit. Zij kunnen dus makkelijk in de problemen komen omdat 
een deel van de huurtoeslag wegvalt.  

https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/normen-en-grenzen-huurtoeslag
https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/normen-en-grenzen-huurtoeslag


 

  

Huurdersbelangenraad 
Beek, 

Wenst U en uw huisgenoten  

Prettige paasdagen. 
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Mag ik mij voorstellen : 

Mijn naam is Jose Muysers, sinds  januari 2021 mag ik onderdeel 

uitmaken van het bestuur van stichting Huurdersbelangenraad Beek. 

Ook in deze toch wel gekke tijd, kreeg ik een warm welkom. Er was 

ruimte gekomen voor een nieuw bestuurslid, een functie die ik maar 

al te graag wil opvullen. Bij Huurdersbelangenraad Beek ga ik mij 

met alle voorkomende onderwerpen bezig houden, maar hoofdzake-

lijk met duurzaamheid, En de functie van 2e  penningmeester. 

Stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die bestaat uit-

sluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten 

van de huurders van Woningcorporatie ZOwonen in het werkgebied 

gemeente Beek 

Als geboren Limburger ben ik in 1976 in Beek komen wonden en 

sinds 1996 woon ik in de Carmelflats. Ik ben moeder van 2 inmid-

dels volwassen kinderen en trotse oma van 6 Kleinkinderen. 

In mijn vrije tijd ben ik ook vrijwilliger bij het WOP de Carmel. Als 

echte Limburger houd ik van lekker eten en ben ik dus wel een 

Bourgondiër te noemen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te ko-

ken. Ook doe ik graag  handwerken, en lees ik graag een goed boek. 

Ik hoop de komende jaren mijn steentje te mogen bijdragen aan het 

woongenot van U als huurder van ZOwonen in Beek. Met volle 

energie heb ik zin om een fijne samenwerking met u aan te gaan! 

 


