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MOI!

WELKOM!

Tot 31 december 2019 komen één-persoonshuishoudens in de (voormalig) gemeente
Groningen niet in aanmerking voor ruime
gezinswoningen (woonoppervlakte meer dan
70m2 en met drie of meer slaapkamers).
De Groningse woningcorporaties, waaronder
Wierden en Borgen, voeren deze tijdelijke
maatregel in opdracht van de gemeente
Groningen in om meer ruimte te creëren
voor gezinnen. Want vooral woningzoekende
gezinnen zonder urgentie vinden niet snel
een geschikte woning. Een kwart van de
vrijkomende gezinswoningen werd toegewezen
aan éénpersoonshuishoudens die veel
inschrijfpunten hadden gespaard. Corporaties
en gemeente vinden dit een onwenselijke
ontwikkeling. De maatregel is een experiment
en is een half jaar van kracht. Daarna volgt een
evaluatie.
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Oog voor elkaar
in Walfridushof

Meer ruimte
voor gezinnen
in Groningen

'Uiteindelijk krijgen
huurders er een
mooie, veilige
woning voor
terug’

Al meer dan veertien jaar woont meneer Bosman met veel plezier
in zijn appartement in het seniorencomplex Walfridushof in Bedum. Als voorzitter
van de bewonerscommissie organiseert hij verschillende activiteiten.

'In de recreatieruimte
is het altijd gezellig’

“V

oorheen woonde ik hier samen met mijn
vrouw, maar sinds kort woont zij in een
verpleeghuis. Gelukkig is het vlakbij, dus ik ga
iedere dag naar haar toe voor een bezoekje.
Daarnaast zoek ik afleiding in mijn functie als voorzitter
van de bewonerscommissie. Minimaal één keer per jaar
zitten we met Wierden en Borgen om tafel om zaken te
bespreken. Als wij iets aangeven, zorgen ze er voor dat het
goedkomt. We krijgen bijvoorbeeld zonneschermen in de
gemeenschappelijke ruimtes, want het wordt daar erg heet
in de zomer. Gemeenschappelijke ruimtes, zoals de recreatieruimte, zijn erg belangrijk voor ons. Ze brengen de be-

woners samen. Vanuit de bewonerscommissie organiseren
we er allerlei activiteiten. Van inloopochtenden tot bingomiddagen of voorlichtingen over onderwerpen als veiligheid. Het is hier altijd erg gezellig. Naast alle activiteiten
kijken we ook naar elkaar om. Ligt er een bewoner in het
ziekenhuis? Dan sturen we een kaartje en bij thuiskomst
gaan we langs met een bosje bloemen. Daarnaast hebben
we een alarmsysteem opgezet. Als een bewoner bijvoorbeeld de hele dag de gordijnen dicht heeft, dan waarschuwen we de familie. Vorig jaar kregen we zelfs een onderscheiding van de gemeente omdat we het zo goed doen als
bewonerscommissie. Dat is een mooi compliment!“
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KORTOM

FEITEN EN CIJFERS 2018

Welkom bij het Woonpunt
Het Hogeland
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MELDINGEN
AARDBEVINGSSCHADE

Loppersum

Westerkwartier
Groningen
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Is er iets kapot in je huis? De medewerkers staan telefonisch,
online en bij de balie voor je klaar, vijf dagen per week.
Ze spreken met je af wanneer er een vakman langskomt
om het probleem op te lossen. Voor meer ingewikkelde
zaken als planmatig onderhoud, nieuwbouw of
aardbevingsproblematiek kan een
medewerker van het Woonpunt niet altijd
direct een oplossing bieden, maar wel een
passende vervolgstap. Ze zorgen dat er
binnen twee werkdagen contact met je
wordt opgenomen door de juiste
medewerker van Wierden en Borgen.
Heb je een vraag, bijvoorbeeld over
de betaling van je huur? Ook hiermee
kun je bij het Woonpunt terecht.
Bespreek je iets liever niet telefonisch
of per mail, dan neemt een
medewerker graag de tijd voor
een persoonlijk gesprek in onze
ontvangstruimte. Een persoonlijke
aanpak, met aandacht en zorg. De
huurder zo goed mogelijk helpen,
daar staat het Woonpunt voor!

'Wij helpen de
huurder zo goed
mogelijk!’

Heb je aardbevingsschade aan je huis?

NIEUWBOUW

450

Ben je huurder bij Wierden en Borgen, dan
is het Woonpunt je eerste aanspreekpunt
voor vragen, klachten en ideeën.
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1%
1%
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ADVIESKOSTEN

€6,1M
RENTE

€556.000
FUSIEKOSTEN

€438.000
WE BIJDRAGE

Als je vermoedt dat je aardbevingsschade hebt aan je huis, geef dit dan altijd aan
ons door. De schade kun je telefonisch melden via 050 402 3750 of per mail
via woonpunt@wierdenenborgen.nl.
Wat gebeurt er met de schademelding?

Wij geven de schademelding door aan de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
TCMG maakt vervolgens met jou een afspraak om de
schade in en om je woning te bekijken. TCMG maakt een
inspectierapport over de schade aan jouw woning. Tussen
de schademelding en de inspectie door TCMG zit op dit
moment zo’n zes* maanden. Dat komt door de grote
drukte bij TCMG.

Hoe wordt de schade verholpen?

Het inspectierapport van TCMG wordt naar Wierden
en Borgen gestuurd. Zodra het rapport binnen is,
informeren we je per brief over de vervolgstappen. In het
inspectierapport van TCMG staat of de schade mogelijk is
veroorzaakt of verergerd door een aardbeving.

Als dat het geval is, wordt de schade in opdracht van
Wierden en Borgen hersteld door een aannemer. De
aannnemer is gespecialiseerd in het herstellen van
aardbevingsschade. Als de schade niet veroorzaakt is door
een aardbeving, kun je vrijblijvend een afspraak maken
met Wierden en Borgen om de schade te laten herstellen.

Wat als ik me nu niet veilig voel in mijn huis?

Als je je niet veilig voelt in je huis, kun je dit altijd melden bij
Wierden en Borgen. We maken dan een afspraak met een
opzichter. Die komt bij je langs om te kijken of de situatie
inderdaad onveilig is. Als dat het geval is, dan schakelen we
met spoed TCMG in.
*de wachttijd tussen melding en inspectie kan in de loop
van de periode nog veranderen.
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STEEVAST

Versterken,
verduurzamen,
verbeteren

W

ierden en Borgen maakt huizen in Middelstum
klaar voor de toekomst. Met de aardbevingen
als aanleiding grijpt de woningstichting de
gelegenheid aan de woningen niet alleen te
versterken, maar ook te verduurzamen en te verbeteren.
Woonconsulent Benno Jacobs is betrokken bij het
project in Middelstum. “Het worden allemaal nul-op-demeterwoningen”, zegt hij. “We gaan voor energieneutraal.
En als verbetering nodig is, zoals een nieuwe keuken of
badkamer, doen we dat meteen.” Daarmee slaat Wierden
en Borgen drie vliegen in één klap.

Lang wachten

“Het project loopt ongeveer twee jaar”, weet Benno, “
maar sinds een jaar zit er schot in en wordt er gebouwd.
In Groningen moeten huiseigenaren in aardbevingsgebied
lang wachten voordat officiële instanties duidelijk maken
wat er met je huis gaat gebeuren. Voor Wierden en Borgen
is dat niet anders, wij zijn ook een huiseigenaar.” Door
deze onzekerheid heeft Wierden en Borgen het onderhoud
van huizen uitgesteld waar dat kon. “Je wilt mensen niet
twee keer belasten met onderhoud”, zegt Benno, “
maar dringend noodzakelijk onderhoud voeren we
natuurlijk altijd uit, versterkingen of niet.”

Ingrijpende verbouwing

De verbouwing is soms ingrijpend en kan wel
enkele maanden tot een half jaar duren. Tijdens de
versterkingsoperatie verhuizen huurders daarom naar
een wisselwoning. “Mensen voelen zich niet veilig in hun
woning en hebben lang in onzekerheid gezeten. Dat zij
tijdelijk hun huis uit moeten, is voor sommige huurders
erg heftig. Maar anderen zien het als een kans. Uiteindelijk
krijgen zij er een mooie, veilige woning voor terug. Die zo
sterk is dat mensen bij een toekomstige zware aardbeving
veilig naar buiten kunnen komen”, vertelt Benno.

'Uiteindelijk krijgen huurders er
een mooie, veilige woning voor terug’

Dertig jaar vooruit

Bart is net terugverhuisd naar zijn eigen huis. “Mijn huis is
nu energieneutraal. Ik heb zonnepanelen en het dak, de
vloer en de gevel zijn geïsoleerd. Er staat bovendien een
nieuwe gevel tegenaan met een staalconstructie. Ik heb
nu kunststof kozijnen met triple isolatieglas, en er is een
ventilatiesysteem ingebouwd. Het stucwerk is vervangen,
net als de plafonds.
Ze hebben zelfs de muren gesaust in kleuren die ik heb
uitgekozen. Ook heb ik een hele nieuwe keuken uit mogen
zoeken, mijn woonkamer is groter geworden en er ligt een
nieuwe laminaatvloer in het hele huis. Allemaal strak en
netjes, niks mis mee. Tijdens het keukentafelgesprek werd
mij beloofd: ‘Wat je hebt, krijg je terug.’ Dat heb ik steeds
onthouden. Als ik nu zie wat het geworden is, word ik heel
blij. Met mijn huis kan ik weer dertig jaar vooruit.” En dat
komt goed uit, want Bart woont graag in Middelstum.

Alleen een tandenborstel mee

Tevreden is Bart ook over het verhuisproces. “Mijn
spullen zijn opgehaald door een professionele verhuizer,
geconditioneerd opgeslagen, en ze brengen nu alles
weer terug. Ik ben een heel tevreden klant.” Een groot
compliment heeft hij tot slot voor de wisselwoning waarin
hij heeft gelogeerd. “Alles was er: glazen, bestek, meubels,
beddengoed. Ik hoefde bij wijze van spreken alleen mijn
tandenborstel mee te nemen. Ze hebben er op mijn
verzoek zelfs een combimagnetron neergezet, omdat ik
graag gerechten in de oven schuif.”

Terug naar het normale leven

Woonconsulent Benno Jacobs merkt dat meer mensen
in de buurt positief reageren op hun nieuwe huis.
“Het was niet makkelijk, maar we hebben een mooi
resultaat behaald in Middelstum. Het normale leven
herstelt zich zo langzamerhand een beetje. De bouw
verdwijnt uit het straatbeeld, mensen komen terug en
knappen hun tuintjes op. Dat is mooi om te zien.”

Projectcommissie denkt mee

Iemand die het versterkingsproject als een kans ziet,
is huurder Bart Poortinga. “Hoewel ik zelf nauwelijks
aardbevingsschade had, geef ik een dikke duim voor
de hele operatie”, zegt hij meteen. Bart is lid van de
projectcommissie, de spreekbuis van de buurt.
Als projectcommissielid dacht hij, samen met andere
huurders, mee met Wierden en Borgen over het
versterkingstraject.

Bart
Benno

“Met de communicatie en het geven van feedback
over en weer tussen Wierden en Borgen, de
aannemer en huurders gaat het wel eens mis”,
zegt hij. “Communicatie blijkt lastig, mensen
praten nogal eens langs elkaar heen. In onze
buurt is daarover veel onvrede. Daarmee
kunnen huurders altijd bij ons terecht en wij
geven dat dan door aan de woningstichting.”

Het rommelt in de grond in Groningen. Met soms grote schade aan huizen
als gevolg. Ook de woningen van Wierden en Borgen hebben te lijden onder
de aardbevingen. Een versterkingsoperatie in Middelstum maakt 64 huizen
toekomstbestendig en geeft bewoners een veilig gevoel.
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GOED BEZIG

Seniorencomplex
Aikeshof in Eenrum

Tips voor tuin
en balkon

BIJ ONS IN

Mevrouw Veenboer is een bezig bijtje. Is ze niet thuis, dan is de kans
groot dat je haar treft in de recreatiezaal van Aikeshof.

Bloemen kleuren je dag. Nu de zomer begint, heeft de natuur veel moois
te bieden. Maak van je tuin of balkon een feestje! Daarmee help je ook
kleine diertjes, zoals de bij. Deze tips helpen je op weg.
B(l)ij tuinieren

Bijen zorgen voor bestuiving van fruit en groente.
Daarmee zijn ze erg belangrijk voor ons voedsel. De
bijen kunnen wel wat hulp gebruiken. Plant dus op
je balkon of in je tuin bloemen die bijen aantrekken,
zoals lavendel of de vlinderstruik Buddleja. Die
trekt niet alleen bijen aan maar ook vlinders. Voor
de volle grond is bodembedekker Campanula heel
geschikt. Wil je het helemaal goed doen voor de bijen?
Hang dan een insectenhotel op, waarin ze kunnen
overwinteren. Deze maak je heel eenvoudig zelf door
wat gaatjes in een blok hout te boren. Of laat een
uitgebloeide plant staan in een hoekje.

Mevrouw
Veenboer

Jeu de boules

Eten uit de tuin

Wil je eten uit de tuin, maar heb je niet zoveel ruimte? Kies dan voor
sterke groenten en kruiden die veel oogst opleveren. Dus niet voor de
bewerkelijke tomaten en paprika’s, maar bijvoorbeeld voor courgettes,
boontjes en radijsjes in een pot. Ook aardbeien doen het prima in
een (hang)pot op een zonnige plek. Je kunt kant-en-klare houten
kweekbakken kopen, maar die kun je natuurlijk ook zelf maken. Vul
de bakken bijvoorbeeld met kruiden zoals rozemarijn, salie, tijm en
bieslook. Daarmee doe je ook de bijen weer een lol.

Wat kunt u allemaal doen in de
recreatiezaal?

“Iedere donderdagmiddag speel ik klaverjascompetitie
en op dinsdag ga ik er sjoelen. In de zomermaanden
spelen we jeu de boules. Soms wordt er een barbecue
georganiseerd of eten we met z’n allen Chinees. Ik hoef me
hier dus nooit te vervelen.”

Waarom heeft u voor Aikeshof gekozen?

Weg met groene aanslag

Een hogedrukspuit doet wonderen
voor een groen uitgeslagen terras.
Het is een milieuvriendelijke methode
bovendien. Schuren met zand helpt
ook, maar is een stuk lastiger. Is je
terras eenmaal lekker schoon? Je
houdt het fris door er regelmatig
het kookvocht van de aardappelen
overheen te gooien. Even in laten
trekken, met de bezem er overheen
en klaar ben je.
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Wist je dat...

... de ideale hoogte van gras
2,5 cm is? Zo droogt het
niet uit en krijgt onkruid de
minste kans.

“Twee jaar geleden woonde ik nog in een vrijstaande
woning met een grote tuin. Het onderhoud werd me te
veel. Bovendien was ik een paar keer gevallen en had ik
mijn pols gebroken. Tijd voor iets anders dus. Toen ik me
inschreef bij Wierden en Borgen kon ik meteen kiezen uit
twee appartementen in Aikeshof. Het is een mooie plek
om mijn oude dag door te brengen.”

Hoe bevalt uw appartement?

“Laatst was mijn broer op visite en hij zei: ‘Wat woon je hier
toch mooi’. Dat vind ik zelf ook! Het appartement is erg
ruim. Ik heb twee slaapkamers, maar van de ene heb ik
mijn eetkamer gemaakt. Daarnaast heb ik een fijne keuken

met veel licht en een balkon. De huisarts, supermarkt,
kapper en bakker zitten hier om de hoek. Ik heb dus alles
binnen handbereik.”

'In Aikeshof kan ik mezelf zijn’
Hoe is het contact met uw medebewoners?
“Erg goed. Bij een aantal heb ik wel eens gezellig koffie
gedronken, maar we lopen de deur niet plat bij elkaar.
Als ik gezelligheid wil, kan ik altijd naar de recreatiezaal.
Dat vind ik juist het mooie aan Aikeshof. Ik kan hier
helemaal mezelf zijn. Als ik een praatje wil maken,
kan dat. Maar het hoeft niet.”

Bij jou in…

Woon jij ook op een leuke plek?
Heeft jouw straat, buurt of dorp een feest?
Staan je buren altijd voor je klaar? Meld je dan aan
via: opstee@wierdenenborgen.nl met als onderwerp
‘Op Stee’. Wie weet vertel je jouw verhaal in de
volgende editie van Op Stee!
Op Stee • 9

OP PAD MET...

JACK HARTOG

Jack begint zijn dag om 07.30 uur in de werkplaats. Hij is
verantwoordelijk voor het magazijnbeheer en bestelt alle
materialen en gereedschappen voor zichzelf en zijn collega’s.
Vanaf 08.00 uur is hij op pad met zijn bus, vandaag samen
met collega Tonnie Haaima. De afspraken met huurders die
de afdeling Planning heeft gemaakt, ziet hij op zijn telefoon.
“Ik probeer alles in één keer op te lossen voor de huurder.
Mijn bus zit tot de nok toe vol met onderdelen, ik heb geen
laadruimte meer over.”

De klachten waarmee Jack te maken krijgt, verschillen enorm.
Vaak gaat het om klemmende deuren, hang- en sluitwerk,
lekkende kranen of een wc die niet goed werkt. Maar soms ook
om bouwtechnische vragen zoals tocht- en vochtproblemen
of een kapotte schoorsteen. Op het eerste adres van vandaag
vervangt Jack een kapotte wastafel. Terwijl hij bezig is, valt hem
de kalkaanslag in de douche op. “Een veel voorkomend probleem.
Je kunt het voorkomen door na het douchen de kranen, de tegels
en de douche af te drogen. ”

8.00
uur

10.00
uur

13.00
uur

15.00
uur

'De afwisseling in
werkzaamheden vind ik
hier het leukst’

Jack Hartog kan alles
Als huurder van een huis weet je: er gaat wel
eens wat stuk. Ook tocht en vocht dienen zich
soms aan. Het oplossen van al die problemen, groot
of klein, is dagelijkse kost voor de Technische Dienst
van Wierden en Borgen. Daar werkt Jack Hartog als
onderhoudsmedewerker, in Winsum en De Marne.
Hij komt dagelijks bij de mensen thuis om klachten te
verhelpen, van lekkende kranen tot piepende deuren.
“Gas, water, elektra, als onderhoudsmedewerker
moet je alles kunnen”, zegt hij.
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Op het volgende adres heeft de huurder een kleine lekkage bij
het dak en de dakkapel gemeld. “We gaan een paar kapotte
dakpannen vervangen en ook de lekkage bij de dakkapel
verhelpen. Daarom zijn we vandaag met z’n tweeën. Ik ga het
dak op, uiteraard goed gezekerd met een lijn. Tonnie kan mij
dan vanaf de ladder het gereedschap aangeven.”

Tijd voor een pauze. Jack werkte in de bouw voordat hij drie
jaar geleden bij Wierden en Borgen kwam werken. Hij is een
alleskunner. “De afwisseling in werkzaamheden vind ik hier
het leukst. De meeste mensen zijn blij als ik kom en elke
huurder heeft zijn eigen verhaal. Ze bieden me koffie aan,
en soms zelfs een stukje taart!”
Op Stee • 11

VEILIG THUIS

Wierden en Borgen
over de vloer
Soms komt Wierden en Borgen bij je langs. Voor een inspectie, of om werk te
doen in en om het huis. Vraag gerust om een legitimatiebewijs, zodat je weet
wie je binnenlaat. Want vertrouwen is goed, maar even checken is beter.

W

ierden en Borgen stuurt af en toe iemand bij
je langs. Voor het schoonmaken van dakgoten
bijvoorbeeld, of voor een inspectie. Ook als
je een technische klacht hebt over je huis,
belt er iemand bij je aan. Dat kan een opzichter zijn, een
onderhoudsmedewerker of een schilder. Soms schakelt
Wierden en Borgen een bedrijf in om je probleem op te
lossen. Maar hoe weet je nou dat je voor de juiste persoon
de deur opendoet?

of een ID-kaart. Daarnaast hebben ze een identiteitspasje
van Wierden en Borgen bij zich, formaat bankpasje. Daarop
staan de persoonsgegevens, de functie, handtekening
van de medewerker, een foto en het logo van Wierden en
Borgen. Medewerkers van bedrijven waarmee Wierden en
Borgen werkt, hebben zo’n pasje niet. Maar ook zij melden
zich van tevoren als ze bij je binnen moeten zijn, of achter
het huis. Vaak doen ze dat via een kaartje in de brievenbus,
en ook zij moeten een legitimatiebewijs kunnen laten zien.”

Mailtje of telefoontje

Niet pluis?

“Wij informeren mensen van tevoren als ze iemand van
ons kunnen verwachten”, zegt medewerker Verhuur
Suzan Dijkhuis. “Dat doen we via een brief, een mailtje,
telefonisch of via persoonlijk contact aan de balie. Een
enkele keer, als er iets bijzonders is, staat iemand zonder
vooraankondiging op de stoep. Een woonconsulent
bijvoorbeeld, als er overlast is in de straat.”

Pasta
Carbonara
André Westerveld (afdeling Wonen van Wierden
en Borgen) kookt graag, maar niet te ingewikkeld.
In de Italiaanse keuken voelt hij zich prima thuis,
want een pasta is eenvoudig te maken én lekker!

“I

k ga vaak naar Italië op vakantie. Het is een prachtig land en het
eten vind ik eigenlijk al een vakantie op zich! Thuis maak ik graag
pasta, want het is vrij eenvoudig. Vaak geef ik er een eigen draai
aan, bijvoorbeeld door kruiden toe te voegen of een bijzondere
kaassoort te gebruiken. En ik ben dol op knoflook… Maar ook de meest
simpele pasta smaakt altijd goed en is lekker snel klaar!
Deze pasta carbonara is supersimpel en smaakt altijd. In de zomer
maak ik er altijd een salade bij, met eigengemaakte dressing: veel
lekkerder en een stuk voordeliger dan kant-en-klare dressing!”

Vertrouw je het toch niet? Laat de persoon die op de
stoep staat dan niet zomaar binnen en neem meteen
contact met ons op. Dat kan gewoon via het algemene
nummer van Wierden en Borgen: 050 402 3750.

'Lekker en
snel klaar!’

'Vertrouwen is goed, even
checken is beter’

KOKEN VOOR WEINIG

André’s recept:
Ingrediënten (4 pe
rsonen)
Voor de pasta:
- 250 g spekblok
jes
- 150 g geraspte
belegen kaas
- 4 eieren
- 500 g spaghett
i of
andere pasta
Bereidingswijze (15 minuten)
Stap 1 - Splits de eieren
Stap 2 - Kook de pasta tot deze
beetgaar is
Stap 3 - Bak de spekblokjes in circa
6 minuten krokant en zet
daarna het vuur uit.
Stap 4 - Doe de spaghetti met een
beetje van het kookvocht
bij de spekblokjes.
Stap 5 - Voeg ook de geraspte
kaas toe.
Stap 6 - Giet een beetje kookvocht
van de spaghetti over de
kaas heen zodat het smelt.
Dan draai je het vuur uit.
Stap 7 - Kluts de eidooiers kapot
en doe ze bij de spaghetti.
Stap 8 - Roer goed, zodat de eieren
niet stollen, maar een
romige saus worden.

Identiteitspasje

“In alle gevallen moeten medewerkers van
Wierden en Borgen bekendmaken wie zij zijn”,
zegt Suzan. “Onze medewerkers hebben altijd
een legitimatiebewijs bij zich, zoals een rijbewijs

Deel jouw recept!

Ook een lekker recept voor weinig?
Meld je dan aan via het mailadres
opstee@wierdenenborgen.nl met als
onderwerp ‘Op Stee’. En wie weet sta
jij mét je recept in de volgende editie
van Op Stee!
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Zomerse salade

Maak er een zomerse salade bij! Meng sla
naar keuze, een gesnipperd uitje en een
paar tomaten met een dressing van olijfolie,
balsamicoazijn, magere yoghurt, een beetje
honing en wat peper en zout.
Eet smakelijk!
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IN DE STEIGERS

Renovatie,
onderhoud
en nieuwbouw:
waar en wanneer?

Ten Post

• Tammingastraat: nieuwbouw 8 nieuwe
bungalows, oplevering juli 2019.
• Johan Rengerstraat: versterking 8
woningen, start versterking eind 2019/
begin 2020.

Middelstum

• Ticheldobbe: nieuwbouw 16 gezinswoningen, start bouw
derde kwartaal 2019 (samen met Woongroep Marenland).
• Akkerstraat Boerdamsterweg/Kwekersstraat/
Ploegersweg/Klaproosstraat: versterking en
verduurzaming 64 woningen, oplevering augustus 2019.

Wierden en Borgen investeert flink in haar woningbestand. Naast uitbreiding door
nieuwbouw en verduurzaming wordt er ook jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd.
Vanwege de aardbevingsproblematiek ligt er een extra opgave in versterking en
nieuwbouw. Wat gebeurt waar dit jaar? In dit overzicht een greep uit de projecten.

Baflo
Zoutkamp

Julianastraat:
nieuwbouw 8 tweeonder-een-kap
woningen, tweede
kwartaal 2020.

Leens

Beatrixstraat:
nieuwbouw 12
twee-onder-een-kap
woningen, start bouw
eind 2019.

Gebr.
Gootjesstraat:
nieuwbouw
4 bungalows,
oplevering juli
2019.

Tammingastraat

Onderdendam

Stadsweg: nieuwbouw 6
levensloopbestendige woningen,
start bouw eind 2019/begin 2020.

Uithuizermeeden

Uithuizermeeden

Koningin Wilhelminastraat e.o.:
nieuwbouw 10 levensloopbestendige woningen,
start bouw zomer 2019.

Klaproosstraat

Bedum

• Locatie voormalig Bederawaldacomplex:
nieuwbouw 12 levensloopbestendige woningen,
oplevering eerste kwartaal 2020.

Zie hiernaast.

Bedum
Zie hiernaast.

Middelstum
Zie hiernaast.

Het Hogeland
Loppersum

Loppersum

Badweg: nieuwbouw
10 twee-onder-een-kap
woningen, start bouw
september.

Ten Post
Zie hiernaast.

Ten Boer

Westerkwartier

Groningen

Standwerker: nieuwbouw 8
gezinswoningen, start bouw
eerste kwartaal 2020.
Locatie voormalig Bederawaldacomplex

Hoogkerk

Reddingiusweg: vervangen
balkons 39 woningen,
oplevering juli 2019.
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Koningin Wilhelminastraat

• Folkerdastraat: nieuwbouw 9 levensloopbestendige
geschakelde bungalows, start bouw oktober 2019.
• Kwekerij: nieuwbouw 18 levensloopbestendige
woningen, start bouw eind 2019/begin 2020.
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HUURDERSORGANISATIES

Wat doen
de huurdersorganisaties?

H

uurdersorganisaties zijn sinds
1 juli 2015 volwaardig (overleg)
partner bij het maken van lokale
prestatieafspraken op het gebied van
wonen. Gemeenten, woningcorporaties en
huurdersorganisaties moeten die afspraken
samen maken. Prestatieafspraken worden
gemaakt over bijvoorbeeld de hoeveelheid
betaalbare huurwoningen, de leefbaarheid
van een wijk en de duurzaamheid van de
huurwoningen.

Woningstichting Wierden en Borgen kent vier onafhankelijke
huurdersorganisaties, die opkomen voor de belangen van
de huurder. Zij kunnen bemiddelen als er moeilijkheden zijn
tussen jou en Wierden en Borgen. Als huurder probeer je
eerst zelf een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kan de
huurdersorganisatie uit jouw regio je helpen. Soms vindt
een huurdersorganisatie het nodig om, in overleg met de
huurder, met de kwestie naar de Huurcommissie te gaan.

Rechten van de huurdersorganisaties?

Om het belang van de huurder te behartigen hebben
de huurdersorganisaties de volgende rechten:
• Informatierecht: De huurdersorganisaties mogen bij
Wierden en Borgen informatie opvragen over bijvoorbeeld
plannen voor het slopen van woningen of het onderhoud
van woningen.
• Overlegrecht: In bepaalde situaties kunnen de
huurdersorganisaties vragen aan Wierden en Borgen stellen.
• Adviesrecht: De huurdersorganisaties mogen aan Wierden
en Borgen schriftelijk advies geven over het voorgenomen
beleid van de verhuurder.
• Agenderingsrecht: De huurdersorganisaties hebben het
recht om bepaalde onderwerpen op de overlegagenda te
zetten.
• Instemmingsrecht: Voor bepaalde beslissingen
heeft Wierden en Borgen de instemming van een
huurdersorganisaties nodig, bijvoorbeeld voor een
wijziging van het servicekostenbeleid.
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Huurdersorganisaties:
in jouw belang

Even voorstellen...

Terwijl mensen hun vakantie boeken of in de lage zon aan het natafelen zijn,
zitten wij, de vier huurdersorganisaties, op een kantoor in Hoogkerk te luisteren
naar (vernieuwde) beleidsplannen van Wierden en Borgen. Onze taak is de
belangen van jou als huurder te behartigen.

H

oe we dat doen? Door Wierden en Borgen
gevraagd en ongevraagd te adviseren. Over
het huurbeleid, huurverhoging of het nieuwe
sociaal plan. Vanavond gaat het over de
toekomstige generatie huurders, de gevolgen van de
krimp, de kwaliteit en kwantiteit van de woningen en de
(smalle) huishoudbeurzen waar we als Groningers de
maandelijkse lasten van moeten betalen.

Nick van Koldam
'Ik vind het leuk om me in te
zetten voor de huurders van
Wierden en borgen’
“Ruim drie jaar ben ik inmiddels vrijwilliger bij
Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer.
Sinds dit jaar ben ik ook penningmeester.
Ik heb Accountancy gestudeerd aan de
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit
in Groningen. Ik zet mijn kennis in voor
financiële vragen en kwesties, maar ook andere
onderwerpen vind ik interessant. Ik werk op
de financiële afdeling van een bedrijf in de
verpakkingsindustrie in Oude Pekela. Ik woon
in de stad Groningen en in mijn vrije tijd zit ik
regelmatig te vissen langs het Reitdiep!”

Waar zit welke
huurdersorganisatie?
• De Huurdersvereniging De Marne –
De Terpen: De voormalige gemeenten
De Marne en Winsum.
• Huurdersplatform Bedum – Ten Boer:
De voormalige gemeenten Bedum en Ten Boer.
• Huurdersvereniging Hoogkerk: De gemeente
Groningen (Oosterhoogebrug, Noorddijk en
Hoogkerk).
• Huurdersvereniging De Huurder:
De voormalige gemeente Eemsmond en de
gemeente Loppersum.

Kennis en samenwerking

Het vraagt van ons de nodige voorbereiding en kennis
van zaken om jou als huurder goed te vertegenwoordigen.
Daarbij werken we als vier huurdersorganisaties
zoveel mogelijk samen. Zo brengen we regelmatig een
gezamenlijk advies uit. Daarnaast is het van belang dat we
weten wie de huurders zijn en wat de verhouding kwaliteit/
huur van hun woningen is. Hierin worden we ondersteund
door de diverse bewoners- en projectcommissies.

Denk met ons mee!

Onderdeel zijn van een huurdersorganisatie is vaak
vrijwilligerswerk. De meeste mensen doen het werk naast
hun baan en gezin of zijn met pensioen. Ook daarin
merken we dat het van belang is dat we hier niet alleen
in staan. Het is van groot belang dat we jouw mening en
ervaringen horen. Waar loop je tegenaan, bijvoorbeeld op
het gebied van onderhoud of communicatie met Wierden
en Borgen? Laat het ons weten!

Stel je
vraag!

We zijn er
voor jou.

Betaalbare huizen

Wierden en Borgen wil graag betaalbare huizen bieden,
maar wat is dat eigenlijk? Het wordt steeds belangrijker
om als vier huurdersorganisaties intensief samen te
werken, om op zo’n vraag antwoord te geven aan Wierden
en Borgen. Hierin worden we onder andere bijgestaan
door de Woonbond.

Contact

HUURDERSVERENIGING DE MARNE - DE TERPEN
• Wilhelminalaan 36, 9953 RP Baflo.
• 0595 422346.
• kantoor@marneterpen.nl.
• www.demarnedeterpen.nl.
• Bestuursleden: Jan Werkman (voorzitter), Harma
Wieringa (secretaris), Leny Vermaas (penningmeester),
Jan van Weerden, Grietje Mulder Henny Mennes en Titie
v.d. Kooi.
HUURDERSPLATFORM BEDUM - TEN BOER
• Industrieweg 37, 9781 AC Bedum
• hpbedumtenboer@outlook.com.
• www.huurdersplatformbedum-tenboer.nl.
• Bestuursleden: Ida Douma (voorzitter), Albertina
Nienhuis (secretaris), Nick van Koldam
(penningmeester)en bestuursleden Jenny Zuur,
Wahabou Alidou en Wieger Knobbe
(juridisch adviseur)

Titia Huisman, Harma Wieringa,
Albertina Nienhuis, Bertus Erenstein,
Ben Jacobs, Jan Werkman, Mirjam
Bosker en Sarah Swart-Siems.

HUURDERSVERENIGING DE HUURDER
•P
 rinses Christinastraat 3, 9982 GR Uithuizermeeden.
• 06 42 25 96 30.
• dehuurder@gmail.com.
• www.dehuurder-info.nl.
• Bestuursleden: Ben Jacobs (voorzitter), Mirjam Bosker
(secretaris), Herman Kooi (penningmeester).
HUURDERSVERENIGING HOOGKERK
• Johan Dijkstralaan 7, 9744 DA Groningen.
• huurdersver.hoogkerk@gmail.com.
• www.hvhoogkerknoorddijk.nl.
•B
 estuursleden: Sarah Swart (voorzitter), Tita
Huisman (secretaris), Janny Huisman (2e secretaris)
en Bertus Erenstein.
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KLEINTJE OP STEE

#DOESGROEN!

Knutsel jouw
droomhuis!

'We verduurzamen
tegelijk met de
uitvoering van andere
werkzaamheden’

Droom je van een huis zo zoet als roze koek? Of ga je
liever voor een stoere superhelden-woning? Ontwerp
en knutsel je eigen droomhuis met deze tips:

TIP: Vervang je
oude lampen
door LEDlampen.

Wierden en Borgen
verduurzaamt woningen
We gebruiken met z’n allen méér
grondstoffen dan er zijn. Daarom proberen
we zuinig te zijn met energie. Dat is
bovendien goed voor de portemonnee!
Wierden en Borgen helpt daarbij. Door
woningen te verduurzamen als het moet
en als het kan.
In principe worden alle woningen van Wierden en Borgen
eens per zes jaar onderhouden. Je kunt hierbij denken aan
een schilderbeurt, herstel van kozijnen en het controleren
van de goten. Als een inspecteur constateert dat ander
onderhoud nodig is, gebeurt dit tegelijk met het planmatig
onderhoud. De inspecteur kijkt ook naar zogenaamde
‘energetische verbeteringen’. Zoals de isolatie van de vloer,
het dak en de spouwmuur, en een mechanische installatie.
Huizen die er geschikt voor zijn, krijgen soms zelfs een
warmtepomp in plaats van een cv-ketel.

Energielabel B

“We willen gemiddeld voor onze woningen toe naar
energielabel B”, zegt werkvoorbereider Patric Schipper.
“Dat scheelt enorm in de energiekosten.”
Huurders gaan wel iets meer huur betalen, omdat Wierden
en Borgen in de verbeteringen moet investeren en de
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energielasten naar beneden gaan. Uiteraard letten we erop dat
het wel in verhouding is.

Versterken en verduurzamen

Verduurzamen lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat
verbeteringen bij wat oudere huizen meer kosten dan ze
opbrengen. Of omdat woningen op de nominatie staan voor
versterking, renovatie of sloop/nieuwbouw. “We verduurzamen
dan tegelijk met de uitvoering van andere werkzaamheden”,
zegt Patric. “Maar soms duurt het lang voor daar groen licht
voor is, en moeten bewoners wat langer wachten op
besparende maatregelen.”

#doesgroen!

Wil je zelf ook wat doen om groener te wonen?
Deze tips helpen:
• Vervang lampen door LED-lampen.
• Breng zelf isolatie aan. Doe dit wel in overleg met
Wierden en Borgen. Wij vertellen je graag aan welke
voorwaarden de isolatie moet voldoen.
• Doe een aanvraag bij Wierden en Borgen voor dubbel
glas als je dat nog niet hebt.
• Meer tips op: www.milieucentraal.nl/energiebesparen.

n Nina

STAP 1: Gebruik een leeg melkpak, het heeft al de vorm van een huis!
Knip de onderkant eraf voor de hoogte die jij wilt.
STAP 2: Met verf, viltstiften, inpakpapier, karton of zelfs vilt kun je
de buitenkant te versieren.
STAP 3: Wil je ramen in jouw droomhuis? Snijd ze uit met een stanleymes.
Met een laagje vliegerpapier en een lampje erachter, maak je
jouw huis extra gezellig!
STAP 4: Voor het effect van een rokende schoorsteen doe je een
pluk watten
in de plastic schenktuit.
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STAP 5: Maak een dorp of straat met meerder melkpakhuisjes.
Leuk om met vriendjes of vriendinnetjes te doen!

Prinsessenhuis va

woordzoekermaken.nl

Zomerverblijven

Naam ______________________

PUZZEL

Het dorp va

n

Rick en Pim
Datum
_______________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoek

Zomerse
woordzoeker
Zoek alle zomerverblijven
in deze puzzel!

T D R R E P M A C W V T B H
I

E A T E N T F S N N W L W

Q R H V P V E Q O S A O O H
N A P O O Z G
C Z X

I

C F

I

L K S

I W U S O G P R A H

I

• Blokhut

• Tent

• Boomhut

• Tipi

• Bungalow

• Vouwwagen

• Camper

• Zomerhuis

A R O P R A W Q A V B U E R

• Caravan

• Glamping

V D P O M N S A M G J B L E

• Chalet

• Stacaravan

A S W P M K P X G C E E P M

• Hotel

• Airbnb

• Pension

• Pipowagen

N S

A R O G P N W G R D B G U U
R B F E E O L W D H N N T H

I

N O H U X A E T N W O

C N X U S G U B X O N P F Z
G C H A L E T T H O

I

P

I

T

Q V K S T A C A R A V A N M
AIRBNB

BLOKHUT
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BOOMHUT

VEUR MEKOAR

‘Ik ben
graag
betrokken
bij mijn
wijk’
Dat de stadswijk Oosterhoogebrug
vroeger een dorp was, kun je nog duidelijk
merken volgens bewoner Wim Zijlstra.
Hij woont al ruim elf jaar met veel plezier
in de Madeliefstraat. Als secretaris van de
wijkraad zet hij zich graag in voor de buurt.
“We zijn een hechte gemeenschap.
Ik denk dat we daarin verschillen
van andere stadswijken. We kennen
elkaar en kijken naar elkaar om.
Dat dorpse karakter vind ik mooi.
Tegelijkertijd heeft Oosterhoogebrug
wel de reuring van een stadswijk en
binnen tien minuten ben je met de
fiets in het centrum. Het beste van
twee werelden dus.”

Sociale activiteiten

Als actief buurtbewoner zit Wim al
jaren in de wijkraad. “Toen ik hier
net woonde, stond mijn huis op de
nominatie om gesloopt te worden.
Daar wilde ik iets tegen doen.
Om dicht op het vuur te zitten, ging ik
bij de wijkraad. Dit vond ik zo leuk
dat ik er elf jaar later nog bij zit.
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'Oosterhoogebrug
heeft het beste van
twee werelden’
Nu zelfs al acht jaar als secretaris.
Ik ben graag betrokken bij mijn
wijk. Er wonen hier relatief veel
vijftigplussers. Dan zijn eenzaamheid
en zelfredzaamheid belangrijke
thema’s. Daarom organiseren we
veel activiteiten in het wijkcentrum.
Van workshops schilderen en
bloemschikken tot spelmiddagen
en een-op-een computercursussen.
Het zorgt voor mooie verbindingen
in de wijk.”

Informatie Wierden en Borgen
• Postbus 103, 9780 AC Bedum.
• Tel. 050 402 3750.
• woonpunt@wierdenenborgen.nl.
• www.wierdenenborgen.nl.
Bezoekadres
De Vlijt 30, Bedum.
Openingstijden: maandag t/m
donderdag van 8.30 uur tot
16.30 uur en vrijdag van 8.30
tot 12.00 uur.
Reparatieverzoek 050 40 23 750
Glasschade (indien lid glasfonds):
Boekema 050 57 91 468.
Rioolverstopping (indien lid f.k.o.):
Van der Velden 050 31 38 822.
Geiser en centrale verwarming:
Feenstra 088 8455000.
Calamiteiten buiten kantooruren:
Feenstra 088 8455000.

