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Voorwoord Huurdersvereniging Hoogkerk Noorddijk e/o

Wij zijn er voor u en uw (t)huis. 
Tijdens de fusie van Steelande Wonen met 
Wierden en Borgen in 2016 zijn er veel beloftes 
gedaan aan onze huurders over het onderhoud 
van onze woningen. Wij hebben deze afspraken 
niet los gelaten, ze stonden voor ons in steen 
gebeiteld! Drie volle jaren hebben we gestreden 
voor het nakomen van deze beloftes. Uiteindelijk 
zijn alle beloftes samengevat in een contract 
tussen de huurdersvereniging, de gemeente 
Groningen en Wierden en Borgen en zijn we 
inmiddels zover dat Wierden en Borgen aan de 
slag is gegaan in onze regio.
 
Bij Wierden en Borgen is er de afgelopen tijd veel 
veranderd. Wij zijn blij met het nieuwe team van 
mensen waar we nu mee samen werken. Dus is het 
tijd om vooruit te kijken en dat doen we met plezier.
 

Er gebeurt nu veel in onze regio. Als huurder 
merkt u daar alleen wat van als men bij u op de 
stoep staat voor onderhoud. Daarom brengen 
we samen met Wierden en Borgen deze speciale 
editie van de Woonupdate uit voor onze regio. 
Zo bent u als huurder, op de hoogte van alles 
wat er nu en de komende jaren gaat gebeuren 
in onze regio. En dat is iets om trots op te zijn, 
gelooft u ons maar!
 
Met veel vertrouwen in de toekomst groeten wij u, 
 
Het bestuur van Huurdersvereniging  
Hoogkerk Noorddijk,

Bertus, Sera, Janny,  
Gerard en Tita

Voorwoord Wierden en Borgen

We zijn op de goede weg!
We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede 
weg. Met de prestatieovereenkomst van juli 
2019 hebben we met de Huurdersvereniging 
Hoogkerk-Noorddijk heldere afspraken gemaakt 
om twaalf wooncomplexen met ongeveer 700 
woningen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug aan 
te pakken. Aan een aantal wooncomplexen is 
jarenlang te weinig gebeurd en daarnaast laat 
de isolatie van de woningen te wensen over.
Sinds de zomer 2019 zijn we samen met de 
Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk druk 
aan de slag. Dat ging niet zonder slag of stoot. 

Het onderlinge vertrouwen moest eerst groeien 
en tegelijkertijd moesten we veel werk verzet-
ten. Ook veranderde er veel op het gebied van 
ons huurbeleid en het verduurzamen van de 
woningen. En toen kwam het coronavirus ook  

 
nog om de hoek kijken. Het was al met al een 
hectische periode.

Gelukkig groeit het vertrouwen en boeken we 
onze eerste resultaten. Zo is de Molukse wijk dit 
voorjaar klaar en in Oosterhoogebrug gaan we 
voor de zomer aan de slag met een compleet 
onderhouds- en verduurzamingsplan. Natuurlijk 
gaat er wel eens iets mis en zou het eigenlijk 
sneller moeten. We doen ons best en zijn blij 
met de huidige samenwerking met de huurders 
en de huurdersvereniging. 
 
Wierden en Borgen

Jelmer de Vries (woonconsulent) en  
Martin Waslander (gebiedsregisseur)
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Roeland van der Schaaf is wethouder in 
de gemeente Groningen en werkt nauw 
samen met woningbouwcorporaties en 
huurdersverenigingen.

“Door de fusie heeft Wierden en Borgen een  
moeilijke tijd achter de rug. Er was veel achterstallig 
onderhoud en daarnaast kregen ze te maken 
met een enorm  aardbevingsdossier. Dit zorgde 
voor de nodige spanningen  tussen de huurders, 
huurdersverenigingen en de woningbouw.  
In Hoogkerk en in de wijk Oosterhoogebrug 
voelde men zich lange tijd niet gehoord, maar  
alle partijen zitten nu met elkaar om de tafel  
en luisteren naar elkaar.” 

Huurdersvereniging
“Wierden en Borgen investeert in de contacten  
en ik zie dat ze langzaam het vertrouwen  terug - 
winnen. De huurdersvereniging heeft hierin  
een groot aandeel gehad. Het is een leuke club 
kritische mensen die vrijwillig hun huurders 
bijstaan en beschikken over enorm veel kennis 
die de huurder vaak niet heeft. Ze komen op voor 
hun belangen en daar heb ik veel bewondering 
voor. Een goede huurdersorganisatie is essentieel 
bij de aanpak van problemen.”

Een gezicht
“Samen met de gemeente zijn er afspraken gemaakt  
over hoe Wierden en Borgen met haar bezit omgaat. 
Ik merk dat er tijdens  de  vergaderingen helder 
naar elkaar gecommuniceerd wordt over wat de 
huurder kan verwachten. Als de woningbouw  
op deze manier doorgaat zijn ze niet langer een 
busje dat rondrijdt, maar krijgt het een gezicht.  
Ik vind het fijn dat ik als wethouder daar onderdeel 
van uitmaak en dat proces mag bewaken.  
De huurder moet voelen dat de gemeente,  
huurdersverenigingen en woningbouwcorporaties 
naast elkaar staan.”

Artikel Roeland van der Schaaf

Er wordt nu naar elkaar 
geluisterd
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Yorick van den Bos woont aan de Bieslookstraat in Ulgersmaborg. Er was veel 
achterstallig onderhoud aan de woningen in zijn wijk. “Ik heb een prachtig huis 
met een grote tuin op een geweldige locatie. Toen ik er drie jaar geleden kwam 
wonen, merkte ik dat mijn woning er zeer slecht aan toe was.” 

“Ik hoorde dat veel bewoners al jaren bezig 
waren met het kenbaar maken van hun klachten, 
maar daarbij tegen een enorme blokkade aan 
liepen. Toen ik dat hoorde, heb ik samen met 
Ina en Chantal – twee andere bewoners uit 
Ulgersmaborg – de handen ineengeslagen. We 
maakten een flyer en een enquête. Die deelden 
we uit in de wijk en toen hoorden we dat veel 
huizen nauwelijks geïsoleerd waren, enkel glas 
hadden en oude stoppenkasten. Ook waren de 
cv-ketels verouderd waardoor er een veiligheids-
risico was. Daarnaast was het sanitair in  
de keukens en badkamers er slecht aan toe.”

Zwartboek
“Onze bevindingen schreven we uit in een zwart-
boek om het op die manier voor de  w oningbouw 
inzichtelijk te maken. Hieruit konden ze opmaken 
wat er in onze wijk speelde. Met een groep 
bewoners hebben we dat zwartboek  overhandigd 
aan de woningbouw. We zeiden: ‘Hier heeft u 
de bevindingen van het buurtonderzoek, we 
horen graag hoe u erover denkt en hoe u dit 
gaat aanpakken. Dat was een kantelpunt en 
vervolgens zijn we via de huurdersvereniging 
met Wierden en Borgen om tafel gegaan. 
Daarbij heeft de huurdersvereniging ons goed 
begeleid. Samen hebben we plannen gemaakt 
om de  woningen te verbeteren. In het najaar 
van 2020 zijn ze begonnen met de eerste 
werkzaamheden.”

Een mooie start
“Inmiddels hebben we mechanische ventilatie 
gekregen en ramen met roosters. Hierdoor zijn 
de vocht-, tocht- en schimmelproblemen  

 
grotendeels opgelost. Daarnaast zijn de muren 
geïsoleerd door middel van spouwmuurisolatie. 
Ik merk nu al dat dit enorm scheelt in verbruik. 
We zijn er nog niet, want we willen graag door 
met het verduurzamen van onze woningen. 
Dankzij het zwartboek hebben we in 2020 een 
mooie start gemaakt.”
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“ Door het zwartboek  
hebben we in 2020 een  
mooie start gemaakt”
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Meneer Van Nunspeet woont samen met zijn vrouw aan de Speenkruidstraat 
in de wijk Oosterhoogebrug. Wierden en Borgen voerde aan hun woning 
 grootschalig onderhoud uit. “De woningbouw bracht ons vier dagen onder in 
een nette seniorenwoning. Er zat asbest in onze woning.”

“Onder de trap en bij de 
 vensterbank zat asbest. De 
woningbouw kwam dit op het 
spoor door bouwtekeningen. 
Door de nieuwe wet- en 
regel geving zijn ze verplicht 
om het asbest te verwijderen. 
We kregen een brief met 
informatie over wat we konden 
 verwachten. En kort daarna 
ontvingen we een map met 
daarin hun plannen. In verband 
met onze veiligheid werden 
we vijftig meter van ons huis 
ondergebracht in een senioren-
woning. Mijn vrouw en ik vonden  
dat heel netjes. We zeiden te-
gen elkaar: ‘Dit voelt een beetje 
als een kleine vakantie!’ 

Alles was keurig  geregeld. 
Bovendien zaten we niet met 
ons onze neus bovenop de 
werkzaamheden.”

Asbest
“Na vier dagen mochten we 
weer naar huis en was het 
asbest verwijderd. Ook hebben 
we  nieuwe vensterbanken 
gekregen. De  medewerkers  
hadden tijdens de werkzaam-
heden onze meubels keurig 
aan de kant gezet zodat ze 
niet konden beschadigen. Wel 
zagen we direct dat onze loper 
ontbrak. Maar wat bleek? De 
loper had jarenlang bovenop 
het asbest gelegen, daarom

 
waren ze genoodzaakt om die 
te verwijderen. Ze waren bang  
dat er asbestvezels in zaten en 
dat is slecht voor onze gezond-
heid. In de woonkamer lagen 
papieren klaar die we direct 
konden ondertekenen voor  
een vergoeding. Binnen een 
paar weken stond het geld op 
onze rekening. We hebben toen 
een nieuwe loper gekocht. 

Ze zijn nu bezig met de 
voorbereidingen voor isolatie 
van onze vloer, gevel en dak 
en we krijgen overal dubbel 
glas. Dit hebben we mede 
dankzij het Huurderscomité 
Oosterhoogebrug voor  

“Alles was keurig geregeld”



Maarten Groen is senior adviseur Woonbond.  
Hij staat de Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk 
en bewonerscommissies bij om samen met  
Wierden en Borgen tot succesvolle projecten te 
komen. Hiermee wordt het woongenot van en  
betaalbaarheid voor en voor de huurder vergroot. 

“Eigenlijk had ik maar een klein aandeel in dit hele proces.  
Ik gaf advies en was de kritische vriend van alle partijen.  
Iedereen deed zijn stinkende best om het beter te maken.  
Dat ging met vallen en opstaan. De partijen bleven elkaar 
opzoeken en die verbinding heb je nodig om een project 
tot een succes te maken. Ik geloof dat met het huidige 
management en de nieuwe medewerkers, er bergen verzet 
gaan worden. Alle credits voor de huurdersvereniging, 
voor hun vasthoudendheid en tomeloze inzet, en voor 
Wierden en Borgen!
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Er worden  
bergen verzet

elkaar gekregen. Zij staken 
ons de helpende hand toe.  
Ik ben destijds naar veel 
vergaderingen van hen geweest. 
Samen met andere huurders  
en het Huurderscomité staken 
we de koppen bij elkaar en 
maakten we onze wensen 
kenbaar. Zij noteerden onze 
klachten en koppelden dat 
terug naar Wierden en Borgen.  
Ik begrijp dat niet alles direct 
gerealiseerd kan worden door 
de woningbouw, maar ik zie  
hun bereidwilligheid.”

Nette huurders
“Ik ben al veertig jaar huurder 
bij Wierden en Borgen en 
haar voorgangers. Ik ben zeer 
tevreden, maar toch moet mij 
iets van het hart. Mijn vrouw 
en ik worden ouder en willen 
graag doorstromen naar een 
seniorenwoning. Maar we 
hebben ondervonden dat 
dit heel lastig is omdat er via 
een puntensysteem wordt 
gewerkt. We zijn al veertig jaar 
nette huurders en vragen ons 
af of dit ook beter geregeld kan 
worden. Een keurige huurder 
mag toch beloond worden? Dit 
huis is te groot voor ons, want 
onze kinderen zijn al jaren de 
deur uit. Bovendien biedt deze 
woning  mogelijkheden voor 
een gezin. Hoe mooi zou het 
zijn als bewoners gemakkelijker 
kunnen doorstromen naar een 
woning die bij ze past?  
 
Ik hoop dat Wierden en Borgen 
dit onder de loep neemt en 
blijft luisteren naar de bewo-
ners en het Huurderscomité. 
Ik vind dat ze op de goede weg 
zijn, maar er is nog veel werk 
aan de winkel.”



Polmanstraat Hoogkerk

  De reeds gesloopte 16 appartementen maken plaats 
voor 21 nieuwe appartementen. De architect is bezig 
met het voorlopig ontwerp. Nog voor de zomer wordt  
de buurt geïnformeerd.

   Start bouw: voorjaar 2022, oplevering: voorjaar 2023.

Schilderswijk Hoogkerk

  In de Schilderswijk in Hoogkerk krijgen 79 woningen 
een onderhoudsbeurt inclusief isolatiemaatregelen. 
Scenario’s worden op dit moment onderzocht en 
opgesteld waarna overleg volgt met de bewoners.

    De planvorming zal dit voorjaar naar verwachting 
worden afgerond. Na de zomer wordt een aannemer 
gezocht en kan het plan in uitvoering.
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Wat staat er allemaal op stapel?
Overzicht van de projecten

Renovatie Molukse wijk

  In de Molukse wijk krijgen 49 woningen een grondige 
opknapbeurt inclusief isolatie van vloer, gevel en dak. 
Douches, toiletten en  keuken worden aangepakt en de 
woningen krijgen nieuwe bergingen. 

   De renovatie is in uitvoering en wordt dit voorjaar afgerond.

Groenhof Hoogkerk

  Afhandeling klachten van 65 woningen aan de Groenhof. 
De klachten betreffen inregelen installaties en tocht.

    De klachten zijn nagenoeg afgehandeld.  
Volledige afhandeling dit jaar.

Jordensstraat Hoogkerk

  Aan de Jordensstraat krijgen 29 woningen nieuwe  
kozijnen op de begane grond en wordt de ventilatie  
en verwarming aangepakt. Dit alles om langlopende  
warmte- en tochtklachten te verhelpen.

    De aannemer start voor de zomer en rondt dit jaar  
de werkzaamheden af.

 Industrie-, Irene- en Margrietstraat Hoogkerk

  Renovatie van 42 woningen. In de woningen worden 
douches, toiletten en keukens aangepakt. Ventilatie en 
verwarming worden verbeterd en de woningen worden 
geïsoleerd. Een deel krijgt nieuwe kozijnen, een nieuw 
dak en een nieuwe berging.

    De werkzaamheden worden binnenkort hervat en dit 
jaar afgerond. 



Pop Dijkemaweg Groningen
 

  De bestaande bedrijfsgebouwen tussen de Pop 
Dijkemaweg en het sluizencomplex in het Van 
Starkenborgkanaal worden gesloopt en maken plaats 
voor ca. 100 woningen. Onderzoek naar mogelijkheden 
wordt nu uitgevoerd.

   Globale planning: realisatie in 2023-2024.
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Reddingiusweg Hoogkerk

  32 woningen aan de Reddingiusweg worden in 2 fasen 
aangepakt. De eerst fase (balkons en kozijnen) is 
afgerond. Aanpak douches, toiletten, keukens, ventilatie 
en dak volgt.

   Start werkzaamheden rond de zomer, afronding dit 
najaar - komend voorjaar.

Halmbuurt Hoogkerk
 

  Voor de Halmbuurt wordt een wijkvisie opgesteld. In de 
wijkvisie wordt de aanpak van de woningen vastgelegd.  
Op dit moment wordt een drietal woningcomplexen  
specifiek onderzocht. Terugkoppeling naar huurders- 
vereniging en bewoners vindt voor de zomer plaats. 
Daarna kan de visie gedeeld worden met de hele wijk.

   Wijkvisie gereed dit jaar. Uitvoering van projecten  
start aansluitend.

Oosterhoogebrug Groningen

  220 woningen in Oosterhoogebrug krijgen een grondige 
onderhoudsbeurt (douche, toilet, keuken, verwarming 
en ventilatie) en een volledige isolatie van vloer, gevels 
en dak. Ook krijgen alle woningen 6 zonnepanelen.  
Ten slotte wordt asbest verwijderd uit de woningen. 

   De werkzaamheden starten voor de zomer en zijn  
najaar 2022 afgerond.

Ulgersmaborg Groningen

  In Ulgersmaborg krijgen 122 woningen aan de 
Wolfsklauw-, Bieslook- en Marjoleinstraat een uitgebreid 
onderhouds- en verduurzamingspakket. Gevels en 
vloeren worden geïsoleerd en er wordt mechanische 
ventilatie aangebracht. Op adresniveau worden 
 douches, toiletten  en keukens vernieuwd.

   De werkzaamheden zijn in uitvoering en worden dit jaar 
afgerond.

Suikerbuurt 2e fase Hoogkerk
 

  Als eerste krijgen 18 woningen een nieuw dak  
inclusief isolatie.

   Uitvoering en afronding: dit jaar.
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“Alles is weer  
lekker fris”
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Cherissa Toisuta woont samen met haar gezin in de Molukse wijk. 

“Onze wijk heeft een complete metamorfose ondergaan.  

Inmiddels ziet het er weer lekker fris en netjes uit!”

“Het is geweldig om hier te wonen. Ik vind het 
een eer dat wij Molukkers als enige bevolkings-
groep een eigen specifieke wijk hebben.  
We hanteren onze eigen regels; zo hebben we 
een eigen  wachtlijst. Vanuit ons blok worden er 
v  erschillende initiatieven opgezet en is er veel 
te beleven voor de kinderen. Toch nam het  
woonplezier in de afgelopen jaren af omdat er 
veel aan de woning mankeerde. En niet alleen 
aan de mijne, maar aan heel veel woningen in  
de wijk. De huizen waren er slecht aan toe en 
dat kon je ook zien aan de buitenkant.”

Stervenskoud
“Mijn woning was gehorig en had last van 
vocht-, tocht- en schimmelproblemen. Het is 
een  ontzettend koud huis en bovendien ging 
mijn berging verzakken. Als ik naar buiten wilde, 
moest ik hard tegen de deur aandrukken. Bij het 
melden werd ik altijd netjes te woord gestaan, 
maar de woningbouw was niet in beweging te 
krijgen. Ik sliep op zolder en die was nauwelijks 
geïsoleerd. In de zomer was het er hartstikke 
warm en in de winter stervenskoud.” 

Achterstallig onderhoud
“Gelukkig klaagden meerdere mensen over de 
staat van hun woning. Ik kreeg dat allemaal 
mee want ik zit ook in de bewonerscommissie. 
Samen met de wijkraad Dewan,  bouw - 
commissie en huurdersvereniging streden we 
voor  verandering in onze wijk. De huurders-
vereniging was aanwezig bij de bewoners-
bijeenkomsten en gaf ons advies. Daar waren 
wij als bewoners erg blij mee. Begin 2020 
 begonnen er dingen te veranderen. Na meerdere 
jaren onze klachten kenbaar te  hebben gemaakt, 
werd er eindelijk gehoor  gegeven aan het 
 achterstallig onderhoud. Er werd niet klakkeloos 
iets gedaan, maar ze dachten met ons mee en 
waren oprecht nieuwsgierig naar de wensen 
van de bewoners in de Molukse wijk.”

 
 
Een nieuwe keuken
“De woningstichting is nog druk bezig met  
werkzaamheden aan de woningen in onze 
wijk. Maar inmiddels heeft die al een complete 
 metamorfose ondergaan. Alle woningen zijn 
geïsoleerd door middel van spouwisolatie en 
dubbele beglazing. Ik merkte direct verschil.  
Ook kregen we mechanische ventilatie en een 
radiator op de wc. Maar weet je waar ik zo 
 ontzettend blij mee ben? Mijn nieuwe keuken! 
We mochten zelf de kleuren en handgrepen 
uitkiezen en ik heb gekozen voor een groter 
aanrechtblad.”

Tijdelijke woning
“Natuurlijk was dit alles enorm veel werk en 
zag ik er ook erg tegenop omdat het hele huis 
overhoopgehaald zou worden. Ik vertelde dat 
ik fibromyalgie had en erg tegen de verbouwing 
opzag. Ze regelden een andere woning waar 
ik tijdelijk met mijn gezin kon wonen. Dat vond 
ik geweldig.

Ik ben superblij dat ze zoveel aan de woning 
hebben gedaan. Het is alsof we in een compleet 
ander huis wonen en mijn dochters zijn zó 
blij. Ze mochten van mij een mooi behangetje 
 uitzoeken en vervolgens hebben we hun kamers 
ook direct aangepakt.”

Weer lekker fris
“Wierden en Borgen hield ons tijdens de 
 renovatiewerkzaamheden goed op de hoogte 
van de voortgang. We kregen een brief met 
daarin een planning en de toezegging dat alles 
opgeknapt zou worden. Ons huis voelt eindelijk 
als thuis. Alles is weer lekker fris. Met een beetje  
van mezelf en een beetje van Jorritsma en 
Wierden en Borgen.”
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“Er zijn al verschillende renovaties  
gedaan om dit probleem aan 
te pakken, zo ontdekten ze vijf 
jaar geleden scheuren in de 
muur en vloer. Dit hebben ze 
toen netjes aangepakt en we 
hadden gehoopt dat de kou na 
de renovatie verdwenen zou 
zijn. Het is wel beter geworden, 
maar als we op de bank zitten, 
voelen we nog steeds de kou op 
onze benen. De hele buurt heeft 
hier last van. Inmiddels zit er al 
vijf jaar een huurbevriezing op 
veel woningen. Die blijft staan 
tot dit probleem is opgelost.  
Hier heeft de huurdersvereniging 
ons bij geholpen. Zij weten 
precies welke wegen we kunnen 

“We gaan ervan uit dat ze    het probleem oplossen”
Karin Aalders woont aan de Groenhof in Hoogkerk.  
“Wij hebben een prachtig huis op een geweldige 
 locatie, maar de tocht ontneemt ons het woon-
plezier. Als mijn man een vlammetje bij het raam 
houdt, blaast de tocht het gewoon uit.”
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“Ik ben wies mit  
mien woningbouw”
Diny Kleinbergen woont aan de Schefferstraat in Hoogkerk en is blij met haar 
nieuwe douche en keuken. “Ik werd eerder van hot naar her gestuurd met mijn 
klachten, tot Wierden en Borgen in beeld kwam. Ineens stond er een werknemer 
voor mijn deur. Hij zei: ‘Mevrouw, u krijgt een nieuwe douche en keuken’.”

“Ik kon mijn geluk niet op toen ik dit hoorde, 
want ik had al jarenlang last van lekkage in de 
douche en er werd helemaal niets mee gedaan. 
Bovendien zat er een bad in dat de vorige wo-
ningbouw er in had gezet. Het was een enorm 
hoog ding. Door mijn heupproblemen kon ik er 
maar moeilijk in en uit komen. Levensgevaarlijk! 
Maar halverwege 2020 kreeg ik een nieuwe 
douchecabine en een zwevend toilet. Ook zijn de 
randen weer keurig opnieuw gekit, want aan de 
oude bleef altijd viezigheid hangen. Het ziet er 
weer keurig uit en ik kan me nu weer veilig  

 
wassen en aankleden zonder dat ik bang ben  
om te vallen.  

Bij het plaatsen van de nieuwe keuken mocht ik 
zelf het aanrechtblad en de kleuren uitkiezen.  
Ik woon hier nu weer met veel plezier en dat 
vind ik heel fijn. Omdat ik hier 43 jaar geleden 
met mijn man kwam wonen, liggen hier veel 
herinneringen. Inmiddels is hij overleden, maar 
ik denk dat hij deze opknapbeurt van de woning 
geweldig zou hebben gevonden. Ik ben wies mit 
mien woningbouw.”

bewandelen en dat weet een 
huurder niet. Als zij er niet 
waren geweest, weet ik niet 
waar we nu hadden gestaan.  
Je kunt met alles wat met huur 
te maken heeft bij ze terecht.

Binnenkort volgt er een onaf-
hankelijk onderzoek en worden 
er steekproeven afgenomen 
bij verschillende woningen 
in de wijk. We hopen dat dan 
duidelijk wordt waar die nare 

kou vandaan komt. Ondanks dit 
probleem heb ik nog wel ver-
trouwen in de woningstichting. 
Wij wonen hier mooi en zijn blij 
met ons huis. We gaan ervan uit 
dat ze dit oplossen.”

“We gaan ervan uit dat ze    het probleem oplossen”
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Alie Pastoor woont aan de Jordensstraat in Hoogkerk en voelde zich lang 
niet  gehoord door Wierden en Borgen. “Mijn man en ik hadden een deken 
 nodig om warm te worden, zo koud was het in ons huis.”

“Door middel van een test constateerde de 
vorige verhuurder dat onze woning te koud was. 
Wierden en Borgen heeft twee jaar geleden  
de fundering en kozijnen gecontroleerd.  
Ze vermoedden dat daar de kou vandaan kwam.  
Het was dus helemaal niet zo gek dat wij  
’s avonds met een kleed op de bank zaten.  
En dat is in 2021 nog het geval.

Dankzij de huurdersvereniging van Hoogkerk 
voelen we ons nu gehoord. Zij luisteren naar  
de bewoners en moedigen onze ideeën aan. 
Daarnaast geven ze tips over hoe wij onze klachten 
bij Wierden en Borgen kenbaar moeten maken.  

Er worden nu bergen verzet. Ze zijn voor ons op-
gekomen en nu komt er eindelijk een renovatie.
Dit jaar komt er een keukentafelgesprek en gaan 
ze beginnen met de renovatie van onze woning. 
Daarnaast gaan ze onze kozijnen op de begane 
grond vervangen en kijken ze of de vloerisolatie 
nog goed is. Ook krijgen we misschien nieuwe 
radiatoren, want die worden niet goed warm.  
 
Ik merk dat het vertrouwen in Wierden en Borgen 
langzaam terugkomt en dat ze naar ons luisteren. 
Ik hoop dat het plezier in onze woning terug gaat 
komen en we weer kunnen genieten van een 
prachtig plekje in een keurige wijk.”

“ Het vertrouwen in 
Wierden en Borgen  
komt langzaam terug”
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“ Met dit weer zijn onze 
schuren nog kouder dan 
de koeling van de slager” 

Anneke Bijlsma woont 
in Hoogkerk aan de 
Industriestraat. Sinds 
vorig jaar zit ze in de 
bewonerscommissie.  
“De huurdersvereniging  
vroeg ons om een  
bewonerscommissie  
te vormen. Samen  
behartigen we de  
belangen van huurders.”

“Van de 42 woningen in 
onze straat, worden er 24 
gerenoveerd. Het eerste blok 
bij mij in de straat is al klaar. 
Door het vervangen van de 
voegen lijken dat ineens  
compleet nieuwe huizen.  
Het staat erg netjes. Zo krijgen 
sommige huizen kunststof  
kozijnen en dubbel glas. 
Daarnaast worden de zolders 
geïsoleerd en de muren  
verbeterd door middel van 
spouwmuurisolatie. Om het 
huis daarna goed te kunnen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ventileren, wordt er ook een 
mechanisch ventilatiesysteem 
geplaatst. Ze hopen dat dit de 
tocht-, vocht-, en schimmel-
problemen oplost.”

Een nieuwe schuur
“In onze straat komen achttien 
woningen niet in aanmerking 
voor de grootschalige renovatie. 
We begrijpen niet waarom deze 
woningen alleen een onder-
houdsbeurt krijgen. Zo zouden 
alle bewoners graag een nieuwe 
keuken, kunststofdeuren en 
een nieuw schuurtje willen. 
Met dit weer zijn onze schuren 
nog kouder dan de koeling van 
de slager. Dat vinden we erg 
vervelend. Misschien is het 
probleem al opgelost met het 
isoleren van de schuur. 

Huurdersvereniging
“Gelukkig worden huurders  
en de bewonerscommissie 

bijgestaan door de huurders-
vereniging. Tijdens vergaderingen 
kunnen we aangeven waar we 
ontevreden over zijn. Nu ik 
zelf onderdeel uitmaak van de 
bewonerscommissie, kom ik 
op voor de bewoners in mijn 
straat en wijk, want Wierden 
en Borgen doen niet wat ze 
beloofd hebben. Waar is het 
beloofde dubbel glas en waar 
zijn de nieuwe deuren? En hoe 
kan het dat de Molukse wijk 
voor een enorme renovatie 
in aanmerking komt en de 
Industriestraat niet? Het is  
daar een en al pracht en praal! 
Waar is ons wooncomfort?”

Keukentafelgesprek
“Ik krijg wel een nieuwe douche. 
Daar ben ik blij mee. Tijdens 
een keukentafelgesprek kon ik 
aangeven wat voor douche ik 
wilde, maar er moet meer aan 
mijn woning gebeuren en daar 
blijf ik samen met de huurders-
vereniging voor vechten. Ik ben 
erg benieuwd hoe het er straks 
uitziet en ik hoop dat ze de 
andere achttien woningen ook 
aanpakken. Daar zal ik samen 
met de huurdersvereniging 
voor strijden.”



Jan König woont aan de Elmersmastraat 
in de Suikerbuurt in Hoogkerk. “Dit is  
een prachtige historische buurt en 
daar over de brug ben ik geboren.”  

“In 1920 zijn deze woningen voor de arbeiders 
van de suikerfabriek gebouwd. Daaraan dankt 
de Suikerbuurt zijn naam. Ik woon hier inmiddels 
alweer 43 jaar. Ik ken de buurt goed, want mijn 
vader had hier een petroleumbedrijf. Als klein 
jongetje ging ik wel eens met hem mee en dat 
vond ik geweldig.
 
In onze buurt hebben de meeste woningen de 
status van beeldbepalend pand gekregen. De 
huizen waren er slecht aan toe, want door een 
verhoogd grondwaterpeil kampt een aantal  
huizen met vocht- en schimmelproblemen.  
In 1992 zijn er 68 woningen achter de Silo  
gerenoveerd en daar was ik bij betrokken. 
Inmiddels zijn er veel woningen gesloopt en  
is er een grote flat met appartementen voor in 
de plaats gekomen. Ze willen nu nieuwe huizen 
bouwen op de lege vlakte tegenover mij.  
Ik hoop op betaalbare woningen voor oudere 
mensen, want daar is echt behoefte aan. 
 
Ondanks de staat van mijn woning - want die 
voldoet al lang niet meer aan de eisen - vind ik 
het een fijne wijk om in te wonen. De mensen 
kennen elkaar en het is hier erg rustig. Hier wil ik 
wel oud worden, mits ze mijn woning aanpakken. 
Want dit kan zo niet langer!”

“ Bouw meer woningen 
voor ouderen!”


