
Wat doet de huurdersbelangenraad Beek en wat mag en kunt u 
verwachten van stichting huurdersbelangenraad Beek:

• We zijn lid van de woonbond
• We voeren overleg met woningcorporatie ZOwonen 
• We voeren overleg met gemeente Beek
• We werken samen met collega-organisaties binnen de Algemene Raad

van Huurdersorganisatie van ZOwonen
• We informeren de huurders over nieuwe ontwikkelingen met betrekking

tot huurbeleid, service- en onderhoudsbeleid van ZOwonen door
nieuwsbrief en website

• We helpen huurders met het invullen van klachten-, onderhoud-, 
aanvraagformulieren voor ZOwonen.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurders-
organisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse 
huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere
zaken. 
Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als de verhuurder
iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenraad, zodat u uw stem
via deze stichting kunt laten horen.

Maar de stichting huurdersbelangenraad Beek doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de woningcorporatie ZOwonen, dan
proberen wij te bemiddelen. 
Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen
reactie vanuit ZOwonen, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van
de nodige adviezen en proberen tot een goede oplossing te komen. 
Huurdersbelangenraad Beek is beslist geen klachtenbureau, maar wij helpen
u altijd, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg met de
verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar
de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te
wijzen, mocht u hulp nodig hebben om de juiste weg te vinden. 
Het overleg met de gemeente houdt in, dat huurdersbelangenraad Beek, 
indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Stichting huurdersbelangenraad Beek brengt gevraagd en ongevraagd 
advies uit aan ZOwonen en gemeente Beek over zaken die u als huurder, in
het woongebied Beek, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op?
Was het maar waar. 
Waar wij wel voor kunnen zorgen is dat uw stem als huurder gehoord
wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid tot een bevredigend resultaat.

Stichting huurdersbelangenraad Beek is een stichting die uitsluitend bestaat
uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders
van woningcorporatie ZOwonen in het werkgebied gemeente Beek.

www.huurdersbelangenraadbeek.nl Huurdersbelangenraad Beek

Raadhuispark 79  - 6191 AG Beek - Tel. 046-4379880

Mag ik mij voorstellen:
Mijn naam is Jose Muysers en 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
hoofdzakelijk met duurzaamheid en de
functie 2e penningmeester.
Stichting huurdersbelangenraad Beek
is een stichting die bestaat uitsluitend
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 wonen en sinds 1996
woon ik in de Carmelflats. 
Ik ben moeder van 2 inmiddels 
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 wel een Bourgondiër te noemen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
koken. Ook doe ik graag  handwerken
en lees ik graag een goed boek.

Ik hoop de komende jaren mijn steentje
te mogen bijdragen aan het woon-
genot van u als huurder van ZOwonen
in Beek. Met volle energie heb ik zin
om een fijne samenwerking met u aan
te gaan!
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