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Aan tafel met….. Jo Vreuls 
Hij startte als huismeester van de flats van Bleijerheide  
en werd later wijkbeheerder in deze Kerkraadse buurt.  
Nu is hij met pensioen. 

waar je thuis bent.....

Het werken met mensen is de passie van Jo. Daarom begon hij als 
huismeester en later als wijkbeheerder. Jo heeft er 50 dienstjaren op 
zitten waarvan de laatste 15 jaar bij HEEMwonen. Graag had hij goed 
afscheid willen nemen van de vele bewoners in “zijn” wijk. Helaas is dat 
door Corona niet mogelijk. Daarom een woord van dank van Jo aan zijn 
bewoners via dit bewonersblad. 

Jo houdt wel van 
een uitdaging
In 2006 startte Jo bij Land van Rode. 
Hij werd huismeester van de 4 flats op 
Bleijerheide. Jo vertelt: “Toen ik begon 
stond ik voor een aantal uitdagingen. 
Er was jaren geen toezicht geweest bij 
die 4 flats. Er moest het een en ander 
veranderen. Maar ik houd wel van een 
uitdaging. Ik heb die kans met beide 
handen en veel plezier gegrepen. Het 
was een mooie tijd met leuke projecten. 
We regelden kerstverlichting bij de 

entrees. Ook kleedden we de entrees 
aan met prachtige kunstwerken. 
Er kwam camera-beveiliging. We 
verminderden het zwerfvuil, mede 
door een project samen met de Rd4. 
Dit was nooit gelukt zonder de inzet 
en medewerking van de bewoners. 
We zetten een huismeesterkantoor 
op aan de Jonkerbergstraat. Daar 
heb ik veel huurders ontvangen. 
Iedereen was daar welkom. Ik heb er 
veel mooie gesprekken gevoerd met 
de bewoners.” 

Van huismeester naar 
wijkbeheerder
“Door de fusie in 2013 tot HEEMwonen 
veranderde mijn functie van huismeester 
naar wijkbeheerder. Mijn werkgebied 
werd groter. Samen met mijn collega’s 
Harry, May en Paul heb ik mooie dingen 
in de wijk mogen doen. We knapten 
verschillende entrees op. We verfraaiden 
ze met foto’s van mooie plekken uit 
Kerkrade. Ik kijk terug op een mooie tijd 
en dat doe ik met veel plezier.”

Nieuwe gezichten in de wijk
Graag stellen Oriella, Eline en Jenna 
zich voor. Zij zijn Sociaal Wijkbeheerder. 
Deze Sociaal Wijkbeheerders houden 
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zich in de toekomst minder bezig 
met de technische aspecten in de 
woongebouwen. Ze signaleren de 
kapotte zaken wel, maar repareren 
ze niet zelf. Dat laten ze over aan de 
bedrijven die daarin gespecialiseerd 
zijn. Jenna vertelt: “Wij houden ons 
vooral bezig met de leefbaarheid 
in de wijk. Dat is alles wat te maken 
heeft met het fijn kunnen wonen. 
Dat kan te maken hebben met 
persoonlijke zaken, met buren, de 
sfeer in het gebouw of de straat. 
Spreek ons vooral aan als u ons ziet! 
Wij helpen u graag verder. En als 
wij het niet kunnen oplossen dan 
wijzen wij u graag de weg. Ook wij 
gaan net als Jo vooral samen met de 
bewoners aan de slag. Alleen samen 
kunnen wij de wijk leefbaar houden.”

U ziet van links naar rechts: Oriella, Eline en Jenna Fotografie: Bjorn Frins

"Bedankt vuur 
alles en adieë wa. 
Het jeet uch jot 
en bliet jezonk.
Jruss d’r Jo." 



Monique Arrindell voor haar woning met de nieuwe kozijnen

Service
De medewerkers van Transcarbo hebben 
een zeil gespannen tussen de muren. 
“Dat hield de kou en stof tegen. En ze 
hebben daarna netjes opgeruimd. De 
woonkamer werd gestofzuigd en de tuin 
geveegd. Tijdens de werkzaamheden zijn 
twee lampjes gebroken. Dat werd snel 
opgelost.” 

Prettiger wonen
Monique is tevreden met het 
eindresultaat. “Met de nieuwe kozijnen 
is het een stuk warmer in huis. Dat voelde 
ik meteen. En door het ventilatierooster 
kunnen we goed luchten, zonder de  
ramen open te zetten.”

Planning 
onderhoudswerkzaamheden
Voor de grotere onderhouds-
werkzaamheden stellen wij jaarlijks 
een planning op. Is uw woning of het 
appartementencomplex waarin u woont 
aan de beurt? Dan informeren wij u op 
tijd. Voor 2021 staan weer verschillende 
werkzaamheden op de planning. Een deel 
daarvan staan in het overzicht hiernaast. 
Op onze website staat het volledige 
overzicht van de werkzaamheden in 2021.

Monique Arrindell woont al bijna haar 
hele leven in de buurt. “Ik ben opgegroeid 
op de Doverau. Toen mijn eigen kinderen 
(nu 18 en 20 jaar) klein waren ben ik weer 
naar Terwinselen verhuisd. Het is fijn om 
in deze wijk te wonen. De basisschool is 
dichtbij en er is weinig verkeer. Er zijn 
speelvelden en pleintjes. Kinderen kunnen 
hier volop spelen. Dit zijn fijne woningen 
voor gezinnen. 

Nieuwe kozijnen
In november heeft HEEMwonen nieuwe 
kozijnen laten plaatsen in de buurt. Die 
waren aan onderhoud toe. “Ik had me er 
heel wat bij voorgesteld,” zegt Monique. 
“Alles wegzetten, de gordijnen afpakken. 
Maar toen het eenmaal zo ver was, was 
het snel klaar.”

De werkzaamheden
“Op maandag werden de kozijnen aan de 
achterkant eruit gehaald. En op dinsdag 
kwamen de nieuwe erin. Daarna was 
de voorkant van het huis aan de beurt. 
Alleen de voordeur werd niet op tijd 
geleverd door corona. Dat was een kleine 
tegenvaller. Toen de voordeur er een 
paar weken later was, zat die er binnen 
twee dagen in.” 

Eerdere jaren feliciteerden 
wij onze trouwe huurders 
tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst. In 2020 was 
dat helaas niet mogelijk. 
HEEMwonen bedacht iets 
anders. Wij bezochten de 
bewoners die 50 jaar of 
langer bij ons huurden. 
Wij bedankten hen voor 
hun vertrouwen in ons en 
boden hen een diner voor 2 
personen aan. Zij konden een 
menu naar keuze bestellen 
en daar samen van genieten.

Oproep: Bent of kent u 
een trouwe huurder?
Bent of kent u iemand die in 2021 
ook 50 jaar of langer huurder 
is? En bent u of is hij/zij nog niet 
eerder door ons gefeliciteerd? 
Geef ons dat door! Dat kan 
door te bellen of mailen naar 
HEEMwonen.

HEEMwonen is op zoek naar bewoners die willen meewerken aan onze beeldbank. Dat betekent dat wij u op de foto zetten. 
Die foto’s mag HEEMwonen dan gebruiken op haar website, in nieuwsbrieven, advertenties of in flyers en folders. Heeft u interesse? 
Mail uw naam, adres en telefoonnummer naar  info@heemwonen.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail ‘Beeldbank’.

U als bewoner zorgt ervoor dat het pad 
netjes en begaanbaar is. U bent dus zelf 
verantwoordelijk voor het weghalen 
van overhangende takken, onkruid en 
zwerfvuil. Wij vinden het dan ook heel  
fijn dat veel buurtbewoners dit 
regelmatig doen. 

Hebben uw achterpaden veel 
onkruid en/of overhangende 
takken? Pak dit aan. 
Jammer genoeg zijn niet alle 
achterpaden netjes. Rondom sommige 
huizen zijn de achterpaden slecht of zelfs 
niet goed begaanbaar. Wij vragen u om 
dat aan te pakken. Zorg er (samen met 
uw buren) voor dat de paden rondom uw 
huis netjes blijven. In noodgevallen is dit 
een vluchtweg voor u en uw buren. Zorg 
dus dat u er dan door kunt. 

Wie doet wat?
Het achterpad bij uw huis deelt u meestal 
met uw buren. Daardoor is het niet altijd 
duidelijk wie wat moet doen. Wij hanteren 
de volgende vuistregel: HEEMwonen is 
verantwoordelijk voor de technische 
staat van de achterpaden. Wij zorgen er 
dus voor dat het pad recht ligt en heel is.  

Met planmatig onderhoud 
zorgen we voor meer 
woonplezier

Een diner voor 2 voor 
onze trouwe huurders

Onderhoud van achterpaden: 
Dat moeten we samen doen!

HEEMwonen vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen. In een 
woning die goed onderhouden is. We verduurzamen woningen in grote 
projecten. Daarnaast zijn er ook onderhoudsprojecten. Die vinden wij 
net zo belangrijk. In Terwinselen hebben we bij 31 woningen nieuwe 
kozijnen aangebracht. Ook bij bewoonster Monique Arrindell. 

Onze wijkbeheerders lopen regelmatig door de wijken. Ze zien dat veel 
bewoners hun tuin netjes onderhouden. Ook de achterpaden zijn op 
veel plekken netjes verzorgd. Wij bedanken de buurtbewoners die hun 
achterpad netjes onderhouden. Zo zorgen we er samen voor dat de 
buurten schoon, heel en veilig zijn. 

Collectieve CV installatie 
ketel(s)vervangen

Kerkrade: Wijngracht 4 t/m 62A

Verbeteren verwarming 
en ventilatie 

Kerkrade: Holzstraat 69-75G

Dakbedekking vernieuwen 
of onderhouden

Kerkrade: 31 woningen Caumerstraat 
en Kaardebol

Scootmobiel-berging 
aanbrengen

Landgraaf: Jurgenslaan 37 t/m 107

Vochtwerende maatregelen 
in de kelders

Kerkrade: Canisiusstraat 15 t/m 56, Pancratiusstraat 
21 t/m 71 en Servatiusstraat 1 t/m 51

Gevelherstel Landgraaf: Beethovensingel 61 t/m 97  
en 99 t/m 133, Bartokring en Bachlaan

Onderhoud aan liften Kerkrade: OL Vrouwestraat 150-198,  
Roldruckerstraat 2-14c, Nieuwstraat 23
Landgraaf: Schoolstraat 19-23a, Charles 
Frehenstraat 87-115,  Jurgenslaan 37-107

Zonnepanelen aanbrengen Kerkrade: Op de Knip 1 t/m 98.

Woningaanpassingen die 
gaan zorgen voor minder 
energieverbruik

Kerkrade:

Landgraaf:

Ericastraat 4-8, Heiveldplein 30-32, 
Kasperenstraat 32-36  
en Heiveldplein 34 t/m 51
Burg.Valkenbergstraat 2-12,  
Burg. Beckersstraat 13-29,  
Martin Cudellstraat 28,  
Past. Welterstraat 3-31, Kapelweien 5-17, 
Broekhuizenstraat 28-28b  
en Wormdalweg 2-16

Meer info? Kijk op www.heemwonen.nl en klik op Ik huur-> onderhoud. 

OPROEP:  Wilt u voor ons op de foto?



Problemen met uw buren? 
Laten we er over praten. 
Samen komen we er uit.
Een prettige leefomgeving draagt bij aan uw woongenot. Soms wordt uw 
woongenot toch verstoord, omdat u ruzie of een meningsverschil heeft 
met één van uw buren. Spreek die ander aan en probeer het samen op 
te lossen. Leg uit wat zijn gedrag met u doet. Vaak zijn mensen zich niet 
bewust van de overlast die ze veroorzaken. Door met elkaar te praten 
kunt u uw ergernissen bespreken. Dan wordt een kleine ergernis geen 
groot probleem. Zo kunt u samen een nieuwe start maken. Vaak kiezen 
bewoners ervoor om overlast bij HEEMwonen te melden. Bij overlast van 
onder andere leefgeluiden schakelt HEEMwonen buurtbemiddeling in. 
HEEMwonen rekent dan op uw medewerking en uw actieve bijdrage. Denk 
dan aan overlast van een huilend buurjongetje of stoelen die vaker over 
de vloer schuiven. Of u ergert zich aan het blaffen van de hond van de 
buren. Of de buren onderhouden hun tuin niet en u heeft daar last van. 

U kunt Buurtbemiddeling  
zelf inschakelen
Het advies om uw buren aan te spreken 
is snel opgeschreven. Maar voor veel 
mensen is dat moeilijk. Misschien 
heeft u het zelf al geprobeerd, maar 
verliep het gesprek niet zoals u had 
gehoopt. Wilt u uw probleem met de 
buren oplossen? Neem contact op met 
Buurtbemiddeling!

Buurtbemiddeling is er zowel in 
Kerkrade via Impuls als ook in 
Landgraaf via Welsun
De buurtbemiddeling is gratis. Ze 
voorkomt beginnende overlast of lost 
de overlast op. Buurtbemiddeling zorgt 
voor een nieuwe start tussen de buren. 
Buren bespreken hun problemen in een 
begeleid gesprek. Ze zoeken samen naar 
een oplossing. Buurtbemiddeling kan 

niet worden ingeschakeld bij conflicten 
waarbij sprake is van buitensporige 
agressie, verslaving, psychiatrische 
problemen of relationele problemen. 
Daarvoor kunt u wel terecht bij de politie 
of het maatschappelijk werk.

Buurtbemiddeling werkt  
met getrainde vrijwilligers,  
de buurtbemiddelaars 
Het succes van buurtbemiddeling is te 
danken aan de belangeloze inzet van de 
betrokken en geschoolde vrijwilligers. 
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan 
een leefbare en veilige woonomgeving. 
Zowel bij Impuls als bij Welsun zijn ze 
steeds op zoek naar enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers die het team 
willen versterken. Wij spraken twee 
buurtbemiddelaars; Franc Bessems van 
Impuls en Jacques Knops van Welsun.

Fatsoen tijdens het  
gesprek staat voorop
Zowel Franc als Jacques vertellen 
hetzelfde over de werkwijze van de 
buurtbemiddeling. Mensen melden zich 
bij Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling 
koppelt de buren aan twee vrijwillige 
buurtbemiddelaars. Het tweetal 
bemiddelaars luistert eerst apart naar 
het verhaal van iedere buur. Daarna 
brengen zij de buren samen. Dat doen 
ze op een neutrale plek. Niet bij de 
buren thuis. De buurtbemiddelaars 
zorgen er voor dat de buren op een 
nette manier en met respect met elkaar 
praten. Buren moeten naar elkaar 
luisteren en elkaar laten uitpraten. 
Iedereen krijgt een eerlijke kans om 
te zeggen wat hij/zij wil zeggen. Het 
allerbelangrijkste is dat iedereen zich 
prettig voelt tijdens het gesprek.

“Er zijn vrijwilligers 
die buren willen helpen 
met het oplossen van 

hun probleem; hoe 
fijn is dat!”

Welsun
Sunplein 18
6373 LG Landgraaf
Telefoon: 045-5323636
E-mail: info@welsun.nl

Impuls
Marktstraat 6
6461 CX Kerkrade
Telefoon: 045 – 5456351
E-mail: buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Jacques heeft jaren in het onderwijs 
gewerkt. Daarnaast was hij zelfstandig 
ondernemer en gaf vaak trainingen. 
Jacques is al 15 jaar buurtbemiddelaar. 
De laatste jaren houdt hij zich ook 
bezig met het opleiden van nieuwe 
buurtbemiddelaars. Jacques werd lang 
geleden buurtbemiddelaar omdat hij 
heel graag iets wilde bijdragen aan de 
gemeenschap waar hij woonde. “Het is 
belangrijk dat er in een buurt ook een 
buurtgevoel is. Alleen zo kunnen we 
samen zorgen voor het plezierig wonen 
in een buurt.” 

Samen in gesprek is de 
basis voor het slagen van 
buurtbemiddeling 
“Dat weet ik door mijn jarenlange 
ervaring. In de meeste gevallen 
is er in de communicatie iets niet 
goed gegaan. Bewoners komen er 
samen niet meer uit. Daar helpen 
wij ze dan bij. Wij hebben het bij 
buurtbemiddeling nooit over een 
winnaar en een verliezer. Er moeten 
uiteindelijk twee winnaars zijn. De 
buren hebben namelijk één gezamenlijk 
belang; hun woongenot. Daar moeten 
ze samen hun best voor doen. De 
belangrijkste tip van mij is:  

Wacht niet totdat het probleem met 
je buren te groot wordt. Kijk eens op 
de website problemenmetjeburen.nl. 
Daar staan veel handige tips.” 

Buren moeten het probleem 
op willen lossen
“Het doet mij goed als buren weer 
goed contact hebben. Het lukt helaas 
niet altijd. Een tweede belangrijke 
factor is namelijk ook de motivatie 
van de bewoners om het op te lossen. 
Als mensen echt niet willen, dan 
wordt het heel lastig.” 

Corona zorgt ook voor 
uitdagingen binnen de 
buurtbemiddeling 
“Vóór corona zaten we samen met 
de buren aan één tafel. Ze zagen dan 
ook wat de overlast met de ander 
deed. Ze zien het verdriet en de 
ergernis bij de ander. We proberen nu 
wel een aantal zaken telefonisch op 
te pakken of via videobellen. Maar dat 
is toch anders. Wij hopen dan ook dat 
we snel weer live met bewoners aan 
tafel mogen.”

Na zijn studie verhuisde Franc naar 
de Randstad. Naast zijn werk was hij 
jaren curator voor iemand met een 
verstandelijke beperking. Na zijn 
pensioen keerde hij terug naar Limburg. 
Hij las de oproep voor vrijwilligers 
bij buurtbemiddeling. Dat sprak hem 
meteen aan. Inmiddels is hij één van 
de vrijwilligers die helpen om buren 
met elkaar te laten praten. “Dat is het 
allerbelangrijkste”, vertelt Franc. “Het 
begint meestal met een kleine irritatie. 
De ene buur zegt de ander niets meer. 
Nou, dan zegt de andere buur ook niets 
meer. Buren zijn niet meer met elkaar 
in gesprek en er ontstaan steeds meer 
irritaties. Dat loopt dan uit tot een fiks 
misverstand of zelfs ruzie. Zo jammer!” 

Als buurtbemiddelaar geef 
je de buren een duwtje in de 
goede richting
Ik gun iedereen rustig en plezierig 
wonen. Daar wil ik anderen graag 

bij helpen. Er zit veel kracht en 
oplossingsvermogen in de bewoners 
zelf. Wij helpen de bewoners om die 
kracht zelf in te zetten en zo hun 
probleem op te lossen. Zo waren 
er een keer 2 vrouwen die boven 
elkaar woonden. Ze hadden veel 
geluidsoverlast van elkaar. De één 
was een alleenstaande moeder. De 
ander werkte in de zorg in diensten. 
Tijdens het bemiddelingsgesprek 
konden ze elkaar uitleggen wat de 
geluidsoverlast met hen deed. Ze 
kregen steeds meer begrip voor 
elkaar. Uiteindelijk maakten ze samen 
goede afspraken. Nu helpen ze 
elkaar vaker. De mevrouw die in de 
zorg werkt let wel eens op het kindje 
van de alleenstaande moeder. De 
alleenstaande moeder gaat er overdag 
vaker op uit met haar kindje omdat de 
dame in de zorg rust nodig heeft. Een 
mooie casus waarbij de bewoners zelf 
voor de oplossing hebben gezorgd.”

“De kracht van 
Buurtbemiddeling 
is dat wij mensen 
helpen om zelf tot 
een gezamenlijke 

oplossing te komen.”

Contact met Welsun of Impuls

Franc Bessems

Jacques knops

Franc Bessems

Jacques Knops

problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling



Woordzoeker

waar je thuis bent.....

In de puzzel staan de woorden uit de lijst. Zoek deze woorden op in de 
puzzel en streep ze door. De overgebleven letters vormen een zin. Wilt u 
kans maken op een cadeaubon? Stuur deze zin samen met uw naam en 
adres naar redactie@heemwonen.nl of naar ons postbusnummer.  
De 3 winnaars van de kersteditie-woordzoeker (Aan Tafel #28) zijn: 
mevrouw Sauselé, meneer/mevrouw Abu Hayya en mevrouw Klein. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

Regels voor het ophangen 
van een camera of 
videodeurbel

Het nieuwe bestemmingsplan  
Rolduckerveld 

groeien
hyacint
jaargetijde
kalfjes

krokussen
lammetjes
lentebloem
lentebries

mei
narcissen
natuur
nestjes

trekvogels
vogels
voorjaar
vruchtbaar

Steeds meer mensen hangen camera’s op aan hun woning. 
Ook kopen steeds meer mensen een videodeurbel. Houd er 
rekening mee dat dat niet zo maar mag. Hier zijn regels voor. De 
belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen 
mag filmen, zoals uw huis, tuin of auto.

Rolduckerveld wordt klaar gemaakt voor de toekomst. HEEMwonen werkt 
daar samen met anderen aan. Met de gemeente, Parkstad, de Provincie en 
Wonen Zuid. We hebben gekeken naar welke woningen er nu zijn. En naar 
wat er nodig is voor de toekomst. Ook het openbare gebied is onder de loep 
genomen. Daaruit is een nieuw ontwerp ontstaan. Een visie op hoe we de 
wijk willen inrichten. Dit ontwerp is door de gemeente ter inzage gelegd.

U mag de eigendommen van uw 
buurtgenoten, zoals het huis of de tuin 
van uw buren, niet filmen. Ook mag u 
de openbare weg niet filmen, zoals de 
stoep of een openbare parkeerplek. 
Maar soms is het onvermijdelijk dat 
u meer filmt. Bijvoorbeeld omdat uw 
voordeur direct grenst aan de openbare 
weg. In zo’n geval moet u zich aan extra 
regels houden. Het gaat er daarbij om 
dat u de privacy van anderen zo min 
mogelijk schendt. 

Informeer mensen die op uw 
terrein komen dat u hen filmt
Bijvoorbeeld met een bordje waarop 
staat dat er cameratoezicht is. Heeft 
u een videodeurbel? Zorg er dan 
voor dat mensen die bij u willen 
aanbellen weten dat zij worden 
gefilmd. Bijvoorbeeld met een sticker. 
Zij kunnen er zelf voor kiezen om niet 
aan te bellen als zij liever niet gefilmd 
willen worden.

Bewaar de beelden die uw 
camera opneemt zo kort 
mogelijk en deel ze niet
Verwijder de beelden zodra u die 
niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld 
na 24 uur. Bekijk of u de beelden 
automatisch kunt laten verwijderen. 
Of sla helemaal geen beelden op. 
Heeft u een videodeurbel, dan kunt 
u prima alleen live kijken wie er voor 
de deur staat. U mag de beelden niet 
zomaar delen, bijvoorbeeld door ze op 
internet te plaatsen. Dat mag alleen 
als de gefilmde mensen daarvoor 
toestemming hebben gegeven.

Een wijk waar het fijn  
wonen en leven is
We willen de wijk klaarmaken voor de 
toekomst. Met woningen voor starters 
en gezinnen en woningen die ook goed 
toegankelijk zijn voor ouderen. Een 
wijk waar mensen van alle leeftijden 
met elkaar samen leven. De wijk wordt 
straks één groot geheel. Waar wonen, 
groen en openbare ruimte op elkaar 
is afgestemd. Een plek waar bewoners 
zich prettig voelen. Een plek waar het 
fijn wonen en leven is. 

We bouwen nieuwe woningen 
en maken ruimte voor groen
HEEMwonen wil in totaal 271 woningen 
bouwen in de nieuwe wijk. We bouwen 
vijf nieuwe appartementencomplexen 
met in totaal 169 woningen. Daarnaast 
bouwen we 102 eengezinswoningen. 

De gemeente gaat aan de slag met 
het openbaar gebied. En Wonen 
Zuid bouwt 108 nieuwe woningen 
in de wijk. De plannen worden in 
delen uitgevoerd. Zo maken we 
Rolduckerveld samen klaar voor  
de toekomst. In 2035 is de nieuwe  
wijk klaar.

Hierboven ziet u een sfeerbeeld van 
de nieuwe wijk. Dit is een voorbeeld  
en geen eindbeeld. 

Op onze website staat een 
animatiefilmpje Daarin leiden we 
u rond in de wijk van de toekomst. 
Ga naar www.heemwonen.nl en 
klik op over ons › nieuwbouw en 
renovatie. 
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Nieuws van de 
huurdersverenigingen
Het CHOH is een 
samenwerkingsverband van het 
Huurdersplatform Schaesberg, 
de Huurdersvereniging 
Kerkrade, Huurdersvereniging 
Ubach over Worms en de 
Bewonersbelangenvereniging 
Nieuwenhagen. Het CHOH zet zich 
in voor de belangen van huurders 
van HEEMwonen.

Drie nieuwe leden  
in het CHOH!
De afgelopen periode zochten het 
CHOH en Welsun naar nieuwe leden 
voor de huurdersbelangenvereniging. 
Het doel was om vanuit de 
stevige basis te komen tot een 
toekomstbestendige overkoepelende 
huurdersbelangenvereniging voor 
de huurders van HEEMwonen. Na 
prettige gesprekken met verschillende 
kandidaten zijn 3 leden geselecteerd 
die vanaf 24 maart 2021 officieel 
afgevaardigd worden in het CHOH. 

De nieuwe leden zijn: Anjo Coervers, 
Hans Janssen en Jos Schmeitz. De 
komende periode worden zij ingewerkt. 
In de volgende Aan tafel zullen zij zich 

aan u voorstellen. Wij wensen de 
nieuwe leden veel succes en kijken 
uit naar een prettige samenwerking. 

Gezocht: secretaris
Het CHOH zoekt nog een secretaris 
die samen met Anjo, Hans en 
Jos het bestuur zal vormen. 
Bent u geïnteresseerd? 
Stuur dan een mail naar het 
CHOH via secretariaat@choh.nl.

Over het CHOH 
In het CHOH worden allerlei zaken 
besproken die huurders aangaan. 
Zoals plannen rondom onderhoud 
en renovaties van woningen, 
betaalbare huren, duurzaamheid 
en de jaarlijkse huurverhoging. Ook 
wordt de sociale betrokkenheid 
en leefbaarheid in de buurten 
besproken. Het CHOH brengt 
gevraagd en ongevraagd adviezen 
en ideeën in bij HEEMwonen. Het 
CHOH is ook betrokken bij de 
plannen van gemeente Landgraaf 
en Kerkrade. Samen met andere 
huurdersorganisaties denken zij mee 
en adviseren ze over plannen van de 
gemeenten die huurders raken. 


