
 

Eerste resultaten onderzoek ‘voor een gezondere wijk’ 

uitgevoerd op 3 februari en 7 april 2018 

Eerste conclusies 
In het onderzoek van 3 februari en 7 april heeft de SP 396 woningen bezocht in 10 straten van het 

Brukske. In totaal sprak de SP met 229 huurders. Zo’n 99 huurders gaven aan in hun huurwoning last 

te hebben van vocht en schimmelproblemen. Dit betekend dat ruim 43% van de ondervraagde 

huurders problemen heeft met vocht en schimmel. Zo’n 59 huurders namen contact op met Wonen 

Limburg om de problemen op te lossen. Zo’n 8 huurders waren tevreden, wat betekend dat maar 

een kleine 14% tevreden is met de oplossing van Wonen Limburg.  

Wat gaan we doen? 
De SP wil samen met de werkgroep “Voor een gezondere wijk” in gesprek met Wonen Limburg. 

Hierbij willen we het onderzoek van vorig jaar en van dit jaar aan hen overhandigen. Daarnaast willen 

we dat onze 5 eisen hierbij worden gerespecteerd:  

1. Huurders worden serieus genomen;  

2. Wonen Limburg denkt mee om de oplossing aan te laten sluiten bij de huurder;  

3. De vocht- en schimmelklachten worden definitief aangepakt;  

4. Vocht- en schimmelklachten = 40% minder huur;  

5. Gevolgschade vocht- en schimmelklachten voor kosten verhuurder. 

De SP en de werkgroep “Voor een gezondere wijk” willen dit onderzoeksrapport met zo veel mogelijk 

huurders, die klachten ervaren, aanbieden aan Wonen Limburg. Wil je dit samen met ons doen? We 

organiseren binnenkort een bijeenkomst hoe we het aanbieden gaan aanpakken. 

Geef je op bij Bert en Marlies, Verdistraat 21 of kijk op facebook: 

https://www.facebook.com/Actiegroep-Voor-Een-Gezonde-Wijk-531704830533386/ 

Hieronder vindt je de resultaten van de 10 straten nog eens op een rij 
Onderzochte straten: Klarinetstraat, Luitstraat, Marimbastraat, Spinetstraat, Tamboerijnstraat, 

Bazuinstraat, Cellostraat, Fagotstraat, Gitaarstraat en Harpstraat. 

VRAAG AANTAL 

HOEVEEL WONINGEN HEEFT DE SP BEZOCHT? 396 
MET HOEVEEL HUURDERS HEEFT DE SP GESPROKEN? 229 
HOEVEEL HUURDERS KLAAGDEN OVER VOCHT- EN SCHIMMELPROBLEMEN IN HUN 
HUURHUIS? 

99 

HOEVEEL HUURDERS HADDEN WLV INGESCHAKELD VOOR EEN OPLOSSING VAN HUN 
PROBLEMEN? 

59 

HOEVEEL HUURDERS WAREN TEVREDEN OVER DE AFHANDELING VAN DE VOCHT- EN 
SCHIMMELPROBLEMEN DOOR WLV? 

8 
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