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COLOFON 
Op Stee is het huurdersmagazine van woningstichting 
Wierden en Borgen. Ons blad verschijnt twee keer per jaar en 
wordt verstuurd aan alle huurders. Op Stee wordt met zorg 
samengesteld. De redactie waardeert melding van eventuele 
onvolkomenheden, maar is hiervoor niet aansprakelijk. 
Artikelen zijn alleen in overleg met team Communicatie voor 
publicatie elders beschikbaar. Op Stee wordt samengesteld 
door het redactieteam: Jack Hartog, Thijs Rietvoort, Jelmer  
de Vries, Wessel Holman, Albertina Nienhuis, Gerard Middel 
en eindredacteuren Sanne Mulder, Anneke Wierenga en Janine 
Douma. Bij het maken van de foto’s is er rekening gehouden  
met de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Redactieadres: Postbus 103,  
9780 AC BEDUM
Tekst, ontwerp en vormgeving: 
Vonc Communicatie 
Fotografie: Lyuda Stinissen  
en Boven het Noorden
Druk: Van der Eems
Oplage: 6.900
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Waardevol wonen
Wierden en Borgen heeft een nieuw 
ondernemingsplan met een nieuwe visie: 

‘Waardevol wonen van stad tot 
wad’. Met dit plan 

werken we aan onze 
dienstverlening, 

want die kan 
beter. We willen 
nog beter weten 
wat er speelt 
en dienstbaar, 
betrokken en 

betrouwbaar 
zijn. We kiezen 

in ons nieuwe 
ondernemingsplan 

dus bewust en terecht voor jou als 
huurder. Het moet raar lopen als je 
hiervan niets merkt de komende jaren! 

Matthieu van Olffen

MOI!

Veel comfort 
Vanwege de sloop kreeg Yvonne urgentie. Dat 
betekent voorrang via WoningNet op een andere 
huurwoning. Yvonne kwam op WoningNet het huis 
in Zuidwolde tegen. Ze vond het prachtig 
en was meteen verkocht. Haar nieuwe huis heeft 
een slaap- en badkamer beneden. “Ik kan hier 
tot mijn honderdste blijven wonen. En ik heb een 
moestuin, dat wilde ik graag. Alles is hier groen. 
Ook binnenshuis is het prachtig. Het huis is helemaal 
geverfd voor ik er in trok. Mijn nieuwe huis biedt 
veel comfort en ik ben heel tevreden.” 

Positief  
De verhuisvergoeding die ze kreeg, besteedde 
Yvonne aan een nieuwe vloer en gordijnen. Het 
verhuizen heeft ze zelf geregeld. “Het ging allemaal 
perfect”, blikt ze terug. “Als je er positief in staat, kan 
er ook weinig misgaan.” Zelf werd ze niet onrustig 

van het idee te moeten verhuizen, maar bij sommige 
buren lag dat anders, weet zij. “Een verhuizing 
is soms een hele stap. Niet iedereen vindt dat 
gemakkelijk. Het is belangrijk dat Wierden en Borgen 
daar oog voor heeft. De één heeft meer begeleiding 
nodig dan de ander.” 

'Ik heb een moestuin, 
dat wilde ik graag’

Fijne omgeving 
Yvonne werkt bij Buurtzorg Bedum. “Ik heb de 
geweldigste baan die er is en nu woon ik ook 
fantastisch. In een fijne omgeving, met aardige 
mensen. Dicht bij de stad en dicht bij mijn werk; het 
is maar 5 kilometer fietsen.” Tegen mensen die nog 
moeten verhuizen wil ze één ding zeggen: “Denk 
positief. Dan komt het allemaal wel goed.”

‘ Ik kan  
hier tot  
mijn 
honderdste 
wonen’
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' Deze plek heeft 
emotionele 
waarde’

'Als verhuurmakelaar ben je 
van A tot Z betrokken'

De huur van haar huis in Bedum was laag, dat was fijn. “En toen ik er woonde, had ik er 
ook geen last van dat het oud was”, zegt Yvonne. Toch is ze blij dat ze verhuisd is. “In 2015 
kreeg ik al bericht dat het huis gesloopt zou worden, dus ik heb best lang op de verhuizing 
gewacht. Als het dan zover is, wil je wel graag weg. Voor de omgeving was sloop denk ik 
goed, er komen mooie huizen voor in de plaats.” 
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Tips voor het vinden 
van een huurwoning
•   Schrijf je in als woningzoekende bij WoningNet 

Groningen en/of WoningNet Boven Groningen  
(vanaf 18 jaar of bij toekomstige verhuisplannen).

•  Vergroot je zoekgebied.
• Overweeg of je een kleinere woning wilt huren.
•  Heb je een woning geaccepteerd, dan vervalt je 

opgebouwde wachtduur. Je kunt je wel opnieuw inschrijven.
•   Bepaal wat zwaarder weegt: snel een woning krijgen of 

wachten op een woning die je bevalt.
•  Woon je in Groningen? Activeer nog dit jaar je  

woonduur in WoningNet Groningen.
• Vragen? Wierden en Borgen denkt mee!

VRAAG ‘T OP STEE

Hoe kom ik sneller 
aan een huurwoning?
We zouden het graag anders zien, maar om in aanmerking te 
komen voor een huurwoning moet je vaak lang ingeschreven 
staan als woningzoekende. Hoe lang moet je gemiddeld 
wachten? En wat kun je doen om sneller een woning te krijgen?
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6.718

Totaal aantal sociale 
huurwoningen van 
Wierden en Borgen:

Ruim 2.100 woningen 
staan in de gemeente

Groningen (ook de 
omgeving Ten Boer hoort 

daar bij). We verhuren 
ze via WoningNet

Groningen. 

De andere ruim 4.500 
woningen vind je in de 

gemeenten Het Hogeland, 
Eemsdelta en Westerkwartier. 

Deze woningen
verhuren we via 

WoningNet Boven
 Groningen. 

Wachttijd voor 
een huurwoning 

Hoe lang je moet wachten 
op een huurwoning van 

Wierden en Borgen 
verschilt per dorp 

of stad. 

Voor een 
woning buiten 
de gemeente 

Groningen wacht
 je gemiddeld 3

 jaar.

De wachttijd voor 
een huurwoning 
in de gemeente 

Groningen is 
gemiddeld 6 jaar. 

In de stad zien 
we uitschieters 

van 10 jaar 
of langer. 

Wierden en Borgen 
verhuurt 6.718 sociale 

huurwoningen: 
gezinswoningen, 
appartementen, 

woningen voor senioren 
en voor jongeren.

Het Hogeland

Eemsdelta

Westerkwartier

Groningen

±2.100

±4.500

Verhuur via 
WoningNet Groningen.
Gemiddelde wachttijd 

6 jaar.

Verhuur via WoningNet 
Boven Groningen.

Gemiddelde wachttijd 
3 jaar.

TIPS
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STEEVAST
Waarom is er achterstallig onderhoud?
André Giezen: “Er zijn twee belangrijke oorzaken 
te noemen. 1: Door de ontwikkelingen in het 
aardbevingsgebied wisten we niet wat we met 
bepaalde woningen moesten doen. Vanuit die 
onzekerheid is er toen voor gekozen om het 
onderhoud uit te stellen. En 2: In 2017 namen 
we vanwege een splitsing woningen over van 
woningcorporatie Steelande. Deze woningen bleken 
later in minder goede staat dan we hadden gedacht.”

Is er nu dan wel duidelijkheid in het 
aardbevingsgebied?  
“Nee, helaas moet ik toegeven dat we ook nu 
nog niet altijd weten wat de beste aanpak is. Er 
komen veel vragen kijken bij iedere afweging: Is 
er inmiddels een versterkingsadvies? Kiezen we 
voor het versterken van een woning of is dat met 
de nieuwe normen niet meer nodig? Moet er een 
herbeoordeling komen? Kunnen we nog wachten op 
NCG of moeten we zelf actie ondernemen? We willen 
graag veilige, duurzame en betaalbare woningen 
voor onze huurders. En daarvoor willen we de goede 
dingen doen. Maar de afweging vraagt soms teveel 
tijd, mede door het wachten op andere instanties. 
Daarom zeggen we nu: we gaan wél door met 
onderhoud en pakken achterstallig onderhoud aan. 
Ook al is dat soms geen slimme investering.”

Een deel van de huurders van Wierden en Borgen heeft te maken met achterstallig 
onderhoud. En iedere huurder in zo’n situatie is er één teveel. Er moet dus een inhaalslag 
worden gemaakt. Er wordt hard aan gewerkt, maar het gaat nog niet altijd even soepel. 

We praten erover met André Giezen, manager Vastgoed bij Wierden en Borgen.   

‘ We pakken 
achterstallig 
onderhoud nu aan’

'Daarom zeggen 
we nu: we 

gaan wel door 
met onderhoud 

en pakken 
achterstallig 

onderhoud 
aan.’

Wat horen jullie van huurders in  
woningen met achterstallig onderhoud?  
“Dat verschilt. Bij sommige woningen is het 
schilderwerk in slechte staat, maar is het huis verder 
gelukkig comfortabel. Deze huurders zien ons graag 
snel langskomen, maar hebben geen direct ongemak 
van het achterstallige onderhoud. Bij andere 
huurders is dit probleem echt nijpend. Niemand 
wordt blij van schimmel, tocht of rotte kozijnen. Deze 
huurders zijn toe aan duidelijkheid en willen dat we 
zo snel mogelijk de boel aanpakken. Heel eerlijk: Dit 
hebben we in het verleden niet altijd handig gedaan.” 

En wat doen jullie om dit zo snel mogelijk 
op te lossen?  
“We gaan veel woningen met voorrang aanpakken. 
Woningen worden opgenomen (dat is in kaart 
brengen wat er moet gebeuren) om het werk goed 
te verdelen en aannemers aan het werk te zetten. In 
verschillende dorpen wordt achterstallig onderhoud 
al aangepakt. We hopen veel van de achterstand in 
2022 weg te werken.”  

En wanneer zijn jullie dan waar bezig? 
“Ja, dat is een goede vraag. En eentje die we vaker 
krijgen. Huurders krijgen een aantal weken voor we 
langskomen bericht van ons of van de aannemer. 
Het indelen van de planning is een puzzel waar we 
op dit moment nog mee bezig zijn. Ver vooruitkijken 
is er nu dus nog niet bij. In de Molukse wijk in 
Hoogkerk en aan de Ridderbosstraat in Bedum 
pakken we achterstallig onderhoud al grootschalig 
aan. Je vindt deze en andere projecten op de
website. Benieuwd waar we nu aan de slag zijn 
met onderhoud? Kijk dan op wierdenenborgen.nl/
aandeslag.” 

Waar kunnen huurders heen met vragen  
of klachten over onderhoud? 
“Daarvoor zijn ze bij ons Woonpunt aan het juiste 
adres. We pakken het onderhoud op, maar ook 
reparatieverzoeken gaan gewoon door. Dus klemt 
een deur of is er iets anders wat gerepareerd moet 
worden? Meld het ons!” 
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Check voor je klikt: 
voorkom phishing 

VEILIG THUIS

Eerder dit jaar ontvingen woningzoekenden 
goed uitziende e-mails met de boodschap 
dat ze verlengingskosten moeten 
betalen om uitschrijving bij WoningNet 
te voorkomen. De e-mails lijken net 
echt, waardoor sommige mensen 
daadwerkelijk betalen. Het geld gaat niet 
naar je verlenging, maar naar oplichters. 
Dit gebeurt niet alleen online, maar ook via 
de post en sms. Soms zelfs aan de deur. 
Het is belangrijk om alert te zijn op zulke 
phishingberichten.  

Wat is phishing?  
Bij phishing doen criminelen zich voor als 
een persoon of organisatie. Hun doel is 
om gevoelige informatie van personen of 
organisaties te stelen. Door het klikken op 

een link in een phishingbericht lokken deze 
criminelen je bijvoorbeeld naar een valse 
website. Daar stelen ze je gegevens of je 
geld.   

Herken je een valse e-mail of vertrouw je 
een e-mail niet? Neem dan contact met ons 
op om te controleren of Wierden en Borgen 
of WoningNet wel de echte afzender van de 
e-mail is.

Je lijkt een e-mail te openen van WoningNet. In de e-mail staat dat je 
verlengingskosten moet betalen. Je klikt op de link, vult je gegevens 
in en... je blijkt opgelicht.  

Hoe herken je phishing? 
Het aantal phishingberichten neemt elk jaar toe en ze zien er 
steeds echter uit. Het is daarom vaak moeilijk om een phishing 
e-mail te onderscheiden van een echte e-mail. Toch zijn er wel 
kenmerken waaraan je phishing kunt herkennen:  

•  Afzender: de gebruikte domeinnaam in het e-mailadres is niet 
‘@woningnet.nl’, maar een net iets andere versie daarvan, zoals 
bijvoorbeeld @w0ningnet.nl; 

•  Verzoek om je persoonsgegevens in te vullen door op een link 
te klikken; 

• Taal- en/of spelfouten; 
•   Spoed: ze geven een ‘laatste waarschuwing’ of  

een andere vorm van een spoedmelding;  
•  Bijlagen: ze vragen je om de bijlagen te openen, waardoor 

virussen geïnstalleerd worden. 

KORTOM

8

Winnaar puzzel 
De winnaar van de puzzel in de vorige Op Stee is Helene 
uit Hoogkerk. We wensen haar veel plezier met de 
klusbon! Ook een klusbon winnen? Maak dan de puzzel 
op pagina 23 en stuur de oplossing voor zondag 16 
januari naar opstee@wierdenenborgen.nl. 

Gratis lid 
worden van 
een huurders-
organisatie
Met ingang van 2022 vervalt de contributie 
van huurders aan hun huurdersorganisaties. 
Huurders die actief betrokken willen zijn bij de 
huurdersorganisaties Hoeven hier niet langer 
voor te betalen. Nieuwsgierig waarom? Op pagina 
20 lees je er meer over. 

Voor de zomer hebben we onze huurders gevraagd mee te doen 
aan een onderzoek. We vroegen naar de bekendheid van onze 
communicatiemiddelen én onze communicatiekanalen, zoals de 
website, brieven en Op Stee. Maar liefst 764 huurders vulden de 
vragenlijst in. Daar zijn we blij mee! 

Een van de leukste resultaten: het huurdersmagazine 
Op Stee is het bekendste communicatiemiddel 
bij huurders. In totaal kent 88% van de deelnemers 
Op Stee en 70% leest hem ook. Alle reden om weer 
een nieuwe editie uit te brengen.  

Benieuwd naar de rest van de resultaten 
en wat we doen met de uitkomsten van het 
onderzoek? Lees dan verder op onze website! 

Op Stee wordt 
goed gelezen!

Op Stee #1 • juli 2019

Huurdersmagazine 
Wierden en Borgen

'Blij dat mijn 
dak weer is 
gerepareerd’

'Naast alle 
activiteiten kijken 
we ook naar elkaar om’

Versterken, 
verduurzamen, 
verbeteren

'Mijn broer zei: 
wat woon je hier 
toch mooi!’

Op Stee #2 • december 2020
Huurdersmagazine Wierden en Borgen

Van zoektocht naar sleutel Schadeherstel in Bedum Veiligheid en corona

‘Oud worden in een Bedumer pareltje’Op Stee
#2 • december 2019

Huurdersmagazine 

Wierden en Borgen

'Het begin
t steeds

 meer 

als thuis
 te voele

n’

Aardbevin
gsschade

? 

Zo meld je he
t

Thuiskomen in 

Ruischerb
rug

'We denken
 

om elkaar’

Rookmelders
Wierden en Borgen plaatst rookmelders in 
alle woningen. Meer informatie vind je op 
onze website.
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IN DE STEIGERS

Knusse wisselwoning 
“Intussen wonen we nu een jaar in een knusse 
wisselwoning aan de overkant. Zo’n tijdelijke 
verhuizing is best een gedoe. Niet alleen onze 
spullen moesten er naartoe, maar ook de post moest 
meeverhuizen en we wilden natuurlijk ook gewoon 
tv kunnen kijken en internetten. Wierden en Borgen 
plaatste een vrijstaande container voor de opslag 
van onze grasmaaier en fietsen.” 

'Het is mooi om stapje voor  
stapje de ontwikkeling van je  

eigen woning te zien’

Goed begeleid  
“We zijn in het hele proces goed begeleid door 
projectconsulenten. Vóór onze verhuizing hebben 
ze het hele huis picobello in orde gemaakt. Er is 
overal gesausd, er is een nieuwe vloer gelegd en er 
zijn rolgordijnen opgehangen. Voor nu zitten we hier 
hartstikke goed. Vanuit ons tijdelijke onderkomen 
hebben we direct zicht op de bouw. Dat is het 
mooiste: je maakt stapje voor stapje de ontwikkeling 
van je eigen woning mee.”

“Dat we opnieuw op dezelfde plek gaan wonen, is 
voor ons erg belangrijk. Een paar jaar geleden is 
onze dochter Rianne verongelukt. Ze ligt begraven 
op de begraafplaats achter onze woning. Deze plek 
heeft dus emotionele waarde voor ons. Toen ons 
oude huis plat ging, hebben we met z’n drieën staan 
huilen. Maar we zien het nu als een nieuwe start 
samen. Rianne gaat in gedachten gewoon mee. We 
weten zeker dat zij dit huis ook leuk had gevonden.” 

‘ Dit is voor ons  
een nieuwe start’ 
Gerard (51), Willie (48) en Sander (18) Mulder wonen tijdelijk in een wisselwoning.  
Hun oude huurwoning aan de Coendersweg is begin 2021 gesloopt. De nieuwe  
woning van het gezin staat op dezelfde plek en is bijna klaar. 
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Aan de Coendersweg in Middelstum sloopte Wierden en Borgen begin 2021 
veertien woningen. Daarvoor in de plaats komen acht nieuwe, 

levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen.

Als werkvoorbereider is Paul Hoving nauw 
bij het project betrokken, net als assistent-
projectleider Finny Pinas. Ze snappen de 
enorme impact van sloop-nieuwbouw.

Paul: “En ze zijn echt schitterend! Ruim, mooi afgewerkt 
met buitenom steenstrips en houten gevelbekleding. Er 
stáát echt iets. Ik zou er zelf wel willen wonen.” 

Finny: “De twee-onder-een-kap woningen passen met 
hun lage gootlijn en uitstraling naadloos in de dorpse 
omgeving. Natuurlijk is de aanleiding van dit project, 
aardbevingsschade, niet leuk. Maar het geeft ons wel 
een kans om de omgeving een upgrade te geven. Een 
project als dit zorgt wel voor enige overlast. We zijn 
daarom blij dat we na de sloop gelijk konden starten 
met de bouw. Zo bleef de wachttijd voor de bewoners 
beperkt.”  

Paul: “Goede communicatie is en blijft belangrijk. Via 
informatieavonden en keukentafelgesprekken gingen 
we vooraf met de bewoners in gesprek. En ook tijdens 
het project konden ze hun vragen stellen en hun 
wensen rond het ontwerp aangeven.” 

Finny: “Sloop-nieuwbouw heeft impact. Neem het 
slopen: het is niet zomaar een woning die neergaat, het 
is je thuis. En deze mensen kiezen daar niet zelf voor. 
Daarom ontzorgen we de bewoners zoveel mogelijk. 
Bijvoorbeeld met het aanbieden van een wisselwoning 
en het helpen bij het verhuizen, zoals bij de familie 
Mulder (zie het verhaal hiernaast).” 

Paul:“Gelukkig is de eindstreep in zicht. We verwachten 
dat de eerste nieuwe woningen eind november worden 
opgeleverd. Hopelijk zijn onze huurders zo blij met 
hun nieuwbouwwoning dat ze het achteraf alle moeite 
waard vinden.” 

Finny: “En dat ze zich veilig voelen in hun woning.  
Dan krijgen ze weer rust.” 

‘ Je sloopt  
een thuis’  

Gerard: “Onze nieuwe woning is best groot, fijn is 
dat. Beneden krijgen we een slaap- en badkamer. 
We zijn er blij mee, zeker met het oog op de 
toekomst. De woning is van buiten erg mooi, vinden 
we. Leuk dat we zelf het model mochten kiezen! 
Wierden en Borgen heeft ons ook met andere dingen 
verrast. Zo vroeg ik of het keukenraam wat hoger 
geplaatst kon worden, dat leek ons praktischer. Dat 
was geen probleem. Zoals ik het nu zie, is dit een 
huis waar we altijd blijven.” 

Finny: “Versterken van de oude woningen was hier 
niet haalbaar. Daarom koos Wierden en Borgen 
voor sloop-nieuwbouw. De nieuwe woningen zijn 
gasloos, energiezuinig, aardbevingsbestendig en 
levensloopbestendig. Mensen willen tegenwoordig 
graag langer zelfstandig blijven wonen. Daar zijn 
deze drempelloze woningen met een slaap- en 
badkamer beneden en twee slaapkamers boven heel 
geschikt voor.” 

'We ontzorgen 
de bewoners 

zoveel mogelijk’
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Loppersum fase 2
We bouwen in totaal 35 nieuwe aardbevings-
bestendige woningen aan de Duursumerweg, 
Pomonaweg en Badweg. 

De bouw is in volle gang. De eerste woningen 
leveren we in het eerste kwartaal van 2022 op.

Oosterhoogebrug Groningen 
220 woningen in Oosterhoogebrug krijgen een 
grondige onderhoudsbeurt en een volledige 
isolatie van vloer, gevels en dak. De woningen 
worden in verschillende fases aangepakt. 
De laatste woningen leveren we in de zomer 
van 2022 op. 

Prinses Beatrixstraat Leens
In Leens bouwen we 6 kleine gezinswoningen  
en 2 grote gezinswoningen.

De werkzaamheden zijn gestart. We leveren de 
woningen rond de zomer van 2022 op.

Stadsweg Onderdendam 
Aan de Stadsweg in Onderdendam bouwen we 
6 gasloze, levensloopbestendigde woningen. 
De woningen zijn geschikt voor senioren en 
kleine gezinnen. 
De aannemer start begin 2022 met 
voorbereidende werkzaamheden. 

Munstertil Winsum 
In Winsum bouwen we vijf grote gezins- 
woningen. We bouwen de woningen aan de 
doorgaande weg met uitzicht over de vaart. 

De werkzaamheden zijn gestart. We leveren de 
woning in het najaar van 2022 op.

Coendersweg Middelstum
Aan de Coendersweg in Middelstum komen 
8 levensloopbestendige twee-onder-een-kapwo-
ningen.

Naar verwachting leveren we de woningen  
eind 2021 op.

Rochefortstraat Wehe den Hoorn
In Wehe den Hoorn slopen we 4 woningen en 
bouwen we 3 kleine gezinswoningen terug.

De werkzaamheden zijn gestart. We leveren de 
woningen rond de zomer van 2022 op.

Wilhelminastraat Baflo 
Aan de Wilheminastraat bouwen we acht 
woningen. In het ene blok komen vier 
seniorenwoningen, in het andere blok vier 
gezinswoningen. 
De bouw is in volle gang. Begin 2022 zijn de 
nieuwe woningen klaar.  

Jordensstraat Hoogkerk 
Aan de Jordensstraat krijgen 29 woningen 
nieuwe kozijnen op de begane grond en wordt 
de ventilatie en verwarming aangepakt. 
 
De aannemer rondt dit jaar de 
werkzaamheden af. 

Dobbestraat Woltersum 
Aan de Dobbestraat in Woltersum bouwen  
we 4 flexibele woningen. De woningen zijn  
geschikt voor alle doelgroepen. 

De woningen zijn in het voorjaar 
 van 2022 klaar. 

Vernieuwen en 
verbouwen
Op deze twee pagina’s vind je een deel van de 
projecten van Wierden en Borgen. Benieuwd 
naar al onze projecten? Kijk dan eens naar het 
projectoverzicht op onze website. 
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Snellere doorstroom 
van huurders
Tot voor kort kwam de mutatieopzichter langs 
als je de huur opzegde. De verhuurmedewerker 
regelde vervolgens alles voor de nieuwe huurder. 
Sinds 1 juli combineert Wierden en Borgen dit 
werk in één nieuwe functie: verhuurmakelaar. 
Wierden en Borgen heeft zes verhuurmakelaars, 
waaronder Janet Reinders (57) en Mike 
Hendriks (24). Janet werkt al 33 jaar in de 
woningverhuur. Mike was voorheen opzichter en 
heeft bouwkundig veel ervaring. Mike: “In onze 
nieuwe functie zijn we van A tot Z bij het proces 
betrokken. Daardoor verloopt de doorstroom voor 
nieuwe huurders sneller. Janet en ik vullen elkaar 
qua kennis mooi aan en leren van elkaar.”  

OP PAD MET...

JANET REINDERS 
EN MIKE HENDRIKS
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Tijd voor koffie en de weekstart op kantoor 
met de andere vier verhuurmakelaars. “Even 
bijpraten”, vertelt Janet. “Eén van de collega’s 

toont een foto van de keuken in een opgezegde 
huurwoning. We bespreken of die aan renovatie 
toe is. Zo komen er meer zaken voorbij. Daarna 
check ik mijn planning en loop ik naar de auto. 

Mijn werkgebied loopt van Pieterburen tot 
Baflo en mijn week is meestal goedgevuld met 

inspecties, voorcontroles, opleveringen en 
bezichtigingen.”

Samen met een woonconsulent van Wierden 
en Borgen is Mike aanwezig bij een kijkmiddag 
rond een renovatieproject. “Er zijn zes onlangs 

gerenoveerde en verduurzaamde woningen 
beschikbaar voor huurders met urgentie. Onze 
rol: mensen enthousiast maken.” Dat blijkt niet 

moeilijk. De genodigden zijn aangenaam verrast 
over hoe mooi de woningen zijn geworden. 

Iedereen schrijft zich in om in aanmerking te 
komen voor een woning.   

Janet rijdt naar Bedum voor een oplevering.  
Ze overhandigt de sleutel van een lege huurwoning 
aan de nieuwe huurder. Die is helemaal happy. 
“Voor de huurder is de oplevering meestal een leuk 
en spannend moment. Vaak zit de familie al in de 
auto te wachten tot ze met emmers sop aan de 
slag kunnen gaan. Van zulk enthousiasme word ik 
zelf ook blij. Ik zie het zo: ik open de deur voor ze 
en daarna openen zij diezelfde deur om mij uit te 
zwaaien. Geweldig.”

Mike belt voor een voorcontrole aan bij 
meneer De Boer, die onlangs de huur heeft 
opgezegd. “De woning moet straks netjes 
achterblijven”, legt Mike uit. “Samen met de 
huurder maak ik een rondje door het huis. 
In de badkamer zie ik een douchecabine. Als 
de nieuwe huurder die niet overneemt, moet 
meneer hem verwijderen. Voor Wierden 
en Borgen is er ook een klus: een lekkende 
kraan. Ik maak een digitaal rapport op van de 
afspraken die ik met meneer De Boer maak.” 

8:00
uur

10:00
uur

13:30
uur

15:30
uur
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GOED BEZIG #DOESGROEN

Duurzame tips van Wessel 
Duurzaamheid is een actueel en belangrijk 
onderwerp. Ook Wierden en Borgen werkt aan 
verduurzaming, zowel van het woningbezit als van de 
organisatie. Adviseur duurzaamheid Wessel Holman 
maakt beleid en vertaalt de plannen naar de praktijk. 
Hij geeft tips voor duurzamer wonen. 

Licht aan, licht uit 
Als je 15 gloeilampen vervangt door ledverlichting, 
levert dat 60 euro per jaar op. Dimmers verbruiken 
ook energie, dus bedenk of je die echt nodig 
hebt. Ben je toe aan nieuwe feestverlichting? Kies 
dan ook voor led en doe de lichtjes ’s nachts uit. 
Een tijdschakelaar kan handig zijn. Er zijn zelfs 
kerstlichtjes die werken op zonne-energie.  
Nu maar hopen op een zonnige winter! 

Ventileer, ook als het koud is! 
Krijg je visite, bijvoorbeeld met Kerst, en heb je geen 
mechanische ventilatie? Zet dan gerust een raam 
op ventilatiestand. Dat kost natuurlijk wat energie, 
maar het levert ook energie op! Frisse buitenlucht 
is namelijk droger en daardoor makkelijker op te 

warmen dan vochtige lucht. Ook draagt het bij aan 
een gezond binnenklimaat. 

Wist je dat … 
…  er goede en duurzame alternatieven zijn voor vlees 

en vis? Een vegetarisch kerstdiner is betaalbaar en 
óók lekker. Je koopt vegaproducten gewoon bij je 
lokale supermarkt. 

…  je met lichte muren minder energie verbruikt voor 
de verlichting? 

Je huis duurzamer maken: veel mensen weten 
niet waar ze moeten beginnen. “En dat terwijl 
mensen vaak veel meer invloed hebben op hun 
energieverbruik dan ze zelf denken”, vertelt 
Hinrick Klugkist. Hinrick is energiecoach en helpt 
huurders om zuiniger met energie om te gaan.  

Wat doet een energiecoach?  
Een energiecoach is een vrijwilliger die huurders 
helpt om hun huis energiezuiniger te maken, 
door het huis te scannen en tips te geven 
om energie te besparen. Ze helpen huurders 
en krijgen daarvoor vaak subsidie vanuit de 
gemeente. Huurders met een minimuminkomen 
kunnen zich aanmelden voor zo’n coach. “Het 
opvolgen van het advies van een energiecoach 
levert een lagere energierekening op voor de 
huurder”, vertelt Hinrick.  

'Je kunt klein beginnen’
Zelf aan de slag  
Het verduurzamen van het huis hoeft vervolgens 
geen grote verbouwing te zijn.  “Dat kan heel klein 
beginnen door het vervangen van gloeilampen 
door spaarlampen”, aldus Hinrick. “Zo kwam ik 
ooit ergens waar ze een oude koelkast hadden 
met een gloeilamp erin. Een gloeilamp geeft 
warmte af, terwijl de koelkast er is om te koelen. 
Dat kost natuurlijk onnodig veel energie.” Als tip 
geeft hij mee: ontdek je lekje. “Houd wekelijks bij 
hoeveel energie je gebruikt door middel van een 
energiemeter. Dit geeft je inzicht in je verbruik. 
Daarnaast geef ik mensen altijd de tip om de 
thermostaat een halve graad kouder te zetten tot 
een punt waarop je je nog wel comfortabel voelt. 
Een graad minder scheelt alweer zestig procent in 
je energieverbruik.”  

De energie-
coach helpt 

Ontdooi 
regelmatig je 
vriezer tegen 
ijsvorming.

Bespaartips 
Met kleine ingrepen kun je veel geld besparen. 
 •  Heb je toevallig een tweede koelkast?  

Als je alles met eentje afkunt, bespaar je  
40 euro per jaar. 

•  Mocht je een diepvries hebben, ontdooi die 
dan regelmatig. Dat helpt tegen ijsvorming 
(rijp) en daarmee bespaar je 70 euro per jaar. 

•  Regelmatig was drogen aan de waslijn in plaats 
van in een droger scheelt je 30 euro per jaar. 

Hang je was (zodra 
het weer kan) 

lekker buiten op!

  Zo zit je er warmpjes bij 
In de winter is het belangrijk dat je 

verwarmingsketel goed werkt. Met een 
goed afgestelde ketel gebruik je namelijk 
minder gas. Dus krijg je een verzoek van 
Feenstra voor ketelonderhoud? Reageer 
dan meteen, zo kom je warm de winter 
door én bespaar je op je stookkosten. 

Zelf alvast je verwarmingsketel 
controleren? Onze FAQman 

helpt je graag!  
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Engelbert
‘Zo’n plekje vind je nergens’

Twaalf jaar geleden werd het huis van 
Martha en Lucas gesloopt. Na twee jaar 
keerden zij weer terug in een gloednieuw 
levensloopbestendig huis in hun ‘eigen’ 
straat: de Woldjerspoorweg. “Een heel fijn 
huis”, zegt Lucas. “De natuur eromheen is 
fantastisch. We kijken uit op de weilanden, 
daar lopen reeën en hazen. We hebben 
ook een ooievaarsnest achter ons huis, 
met jonkies. Dat is toch geweldig? Ik zou 
niet weten waar je mooier kunt wonen dan 
hier.” “En het huis is zo groot!”, vult Martha 
enthousiast aan. “Als we later oud zijn, 
kunnen we beneden slapen. In ons vorige 
huis woonden we ook met plezier, maar 
dat was wel klein, oud en vochtig.”  

Tuin aan de dijk 
Lucas werkte bij de Groenvoorziening. 
Sinds hij gepensioneerd is, heeft hij alle tijd 

Martha Donkers en Lucas van Bruggen wonen al 24 jaar in Engelbert. Samen hebben 
ze drie katten en Lucas heeft postduiven. Oorspronkelijk komt Martha uit Amsterdam, 
Lucas is een echte Grunneger. In Engelbert hebben zij hun draai helemaal gevonden. 

BIJ ONS IN

voor het onderhouden van hun eigen tuin. 
“Wij zitten aan de dijk, we hebben er echt 
iets leuks van gemaakt. Vóór ons huis ligt 
gemeentegrond, dat onderhoud ik ook. Ik 
kan niet stilzitten, een mens moet wat te 
doen hebben.” Martha werkt nog, ook in 
de Groenvoorziening. Tegenwoordig rijdt 
zij op een veegauto. Als zij thuiskomt, is het 
binnenshuis ook spic en span. “Ik stofzuig 
ook”, verklaart Lucas, “en ik ben de kok.” 
Martha: “Heel fijn, want ik houd helemaal 
niet van kokkerellen!” 

' Ons huis is net  
een vakantiehuisje’

Vlakbij de stad 
Mensen vinden Engelbert vaak ver weg van 
de stad, vertelt Lucas. “Maar we zitten er 
vlakbij. Je bent er zo!” Martha: “Ik werk in 
de stad, waar reuring is. Als ik thuiskom, is 
het hier heerlijk rustig.” “Ons huis is net een 
vakantiehuisje”, zegt Lucas.  

Toch is er voldoende te beleven in de wijk, 
vinden ze allebei; er is leven en gezelligheid 
genoeg. Aan de overkant komt een nieuwe 
school, er zijn twee kroegjes en je kunt er 
sporten. Lucas vat het samen: “Het is hier 
heerlijk, het kan niet beter.” 
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Engelbert, ten oosten van de 
stad Groningen, telt 890 inwoners. 

Wierden en Borgen heeft er ongeveer 
60 woningen. Aan de Woldjerspoorweg 

staan 14 appartementen en 8 
levensloopbestendige woningen. 

De huizen hebben een fantastisch 
uitzicht en liggen dicht bij de 
voorzieningen in het dorp. 

Bij jou in…
Woon jij ook op een leuke plek? Heeft jouw 
straat, buurt of dorp een leuk initiatief? Staan 
je buren altijd voor je klaar? Meld je dan aan via 
opstee@wierdenenborgen.nl. Wie weet vertel 
je jouw verhaal in de volgende editie van Op Stee!
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HUURDERSORGANISATIES

Met ingang van 2022 vervalt de bijdrage van 
huurders aan hun huurdersorganisatie. Huurders 
die lid zijn van de huurdersorganisatie dragen niet 
langer financieel bij. Bijdragen door mee te praten 
en te doen blijft natuurlijk mogelijk. Graag zelfs!  

Huurdersorganisaties hebben geld nodig om hun werk 
te kunnen doen. Bij sommige organisaties kwam dat geld 
deels uit de maandelijkse bijdrage van huurders. Daaraan 
komt een eind. Vanaf 1 januari komen de nodige financiële 
middelen volledig van Wierden en Borgen. In een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst wordt dit allemaal goed 
geregeld.  

Einde aan de ongelijkheid 
Binnen het werkgebied van Wierden en Borgen zijn 
verschillende huurdersorganisaties actief. De ene organisatie 
heeft leden, de andere organisatie is een stichting met een 
achterban. Aan huurdersvereniging De Marne - De Terpen en 
huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HOHEG) 
betaalden huurders een bijdrage. Bij huurdersvereniging 
Hoogkerk - Noorddijk betaalden leden geen bijdrage. Per 2022 
zijn de onduidelijkheid en ongelijkheid voorbij. Geen enkele 
huurder betaalt dan nog.  

Onafhankelijkheid blijft overeind 
Komt daarmee ook een einde aan de onafhankelijkheid 
van de huurdersorganisaties? Zeker niet! Want Wierden en 
Borgen stopt met het innen van de bijdragen namens de 
huurdersorganisaties. 

De bijdrage van een corporatie aan huurdersorganisaties 
is bovendien wettelijk geregeld. Juist doordat 
huurdersorganisaties de belangen van huurders onafhankelijk 
behartigen, zijn zij belangrijke gesprekspartners van de 
corporatie. Dat blijft ook na 1 januari overeind. Inclusief de 
mogelijkheid om onafhankelijke adviseurs in te huren bij 
moeilijke zaken, zoals experts van de Woonbond. 

Lidmaatschap 
vanaf 2022
gratis 

 Geert Hopman

Mijn naam is Geert, ik ben 
61 jaar, getrouwd met Erna 
Hopman- Pomp en ik woon 
in Ten Boer. Ik vind het leuk 
om te zien wat er leeft in 
ons dorp. Daarom ben ik 
dorpsvertegenwoordiger bij 
Huurdersorganisatie Hogeland 
Eemsdelta Groningen 
(HEG). Dat betekent dat ik 
de huurders uit Ten Boer 
vertegenwoordig. 

Dus heeft u als huurder tips 
over hoe het beter kan? Of 
heeft u problemen en komt 
u er niet uit met Wierden en 
Borgen? Laat het me weten! 
Als huurders mij op de 
hoogte houden, zorgen we 
gezamenlijk voor een goede 
leefbaarheid in Ten Boer.
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Even voorstellen... 

Ik ben Marten van Dijken. Ik ben 69 
jaar en woon met mijn echtgenote in 
Middelstum. Wij hebben samen 3 kinderen 
en 6 kleinkinderen. Ik ben sinds 3 jaar met 
pensioen. In de zomermaanden werk ik nog 
als kraanmachinist. 

'Samen een oplossing zoeken’
Tijdens een versterkingsproject in Middelstum 
zocht Wierden en Borgen bewoners voor 
de projectgroep. Samen met vier andere 
bewoners heb ik me hiervoor aangemeld. 
Daarna ben ik de huurdersorganisatie 
ingerold. Dat is mede dankzij Ben Jacobs, van 
toen nog huurdersvereniging “De Huurder”. Hij 
stond ons met raad en advies terzijde. 

Als u problemen heeft op gebied van wonen of 
waar u ook maar tegenaan loopt, hoop ik dat 
we samen tot een oplossing kunnen komen. 
Natuurlijk ben ik ook altijd bereikbaar via het 
mailadres van de huurdersorganisatie HEG.

'Tips of problemen? 
Laat het me weten!

CONTACT 
HUURDERSVERENIGING 
DE MARNE - DE TERPEN

Wilhelminalaan 36 • 9953 RP Baflo
(0595) 422346 • kantoor@marneterpen.nl

www.demarnedeterpen.nl.

HUURDERSORGANISATIE HOGELAND 
EEMSDELTA GRONINGEN

Verbindingsweg 8 • 9781 DA Bedum
contact@hoheg.nl • www.hoheg.nl

HUURDERSVERENIGING  
HOOGKERK - NOORDDIJK E.O.

Johan Dijkstralaan 7 • 9744 DA Groningen
huurdersver.hoogkerk@gmail.com

www.hvhoogkerknoorddijk.nl

Kunnen wij iets 
voor je betekenen? 
Neem contact met 

ons op!

Marten van Dijken
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Kleine klussen in huis? 
De FAQman helpt! 

DE FAQMAN

Je komt thuis uit je werk en draait 
de thermostaat een paar graden 
hoger. Maar na een tijdje is het 
nog steeds wat kil in huis. Je voelt 
eens aan de radiator: die is niet 
helemaal warm. Wat nu?  

Zelf doen 
Niemand zit te wachten op een 
storing in huis. Liefst wil je zo 
snel mogelijk een oplossing. “Veel 
huurders bellen dan naar Wierden 
en Borgen. Dat mag, maar kleine 

klussen in huis kun je vaak 
eenvoudig en snel zelf uitvoeren”, 
vertelt de FAQman. 

Stekkerproef 
Maar hoe? De FAQman van 
Wierden en Borgen helpt je graag! 
In een nieuwe serie korte, luchtige 
instructiefilmpjes op YouTube 
toont hij stap voor stap hoe je als 
huurder de meest voorkomende 
kleine klusjes zelf aanpakt. Denk 
aan het ontluchten van radiatoren, 

het bijvullen van de cv-ketel of 
het doen van de ‘stekkerproef’ bij 
kortsluiting. 
 
Zelfstandigheid 
Met hulp van deze video’s 
kan iedereen zich redden. “En 
anders is er altijd wel een handig 
familielid in de buurt. Deze 
zelfstandigheid ervaren de meeste 
mensen als prettig. Het voelt goed 
als je kunt zeggen: dat heb ik toch 
maar zelf gefikst!”

Zelf je cv-ketel bijvullen of een radiator ontluchten? Het is makkelijker dan je denkt, zelfs als 
je twee linkerhanden hebt! Op het YouTube-kanaal van Wierden en Borgen laat de FAQman 
in korte video’s zien hoe je de meest voorkomende onderhoudsklusjes in huis zelf aanpakt.  

KLEINTJE OP STEE

Zoek de Wiebo’s  

PUZZELS

Horizontaal
2. Bij ons in...
4.  In dit dorp krijgen 29 woningen nieuwe kozijnen 

op de begane grond.
7.  Naam van de nieuwe functie van Janet en Mike.
8.  Dorp waar vijf grote gezinwoningen worden 

gebouwd.
9.  Manier van oplichting waarbij criminelen 

inloggegevens of bankgegevens van je willen 
krijgen.

Verticaal
1.  Online platform waar alle woningen van 

Wierden en Borgen op komen te staan.
3.  Een duurzame oplossing voor gloeilampen.
5.  Naam van de klusjesman van Wierden en 

Borgen op YouTube.
6.  Locatie van het hoofdkantoor van Wierden en 

Borgen.

Stuur je oplossing in!
Win een klusbon van €50! Stuur je 

oplossing voor 16 januari naar 
opstee@wierdenenborgen.nl.

'Het voelt goed 
als je weet: dit 
heb ik toch maar 
zelf gefikst’ Tips van de 

FAQman lees 
je op onze 
website.

Door het hele magazine zijn verschillende Wiebo’s 
met kerstmuts verstopt. Hieronder zie je er eentje
als voorbeeld. Deze mag je meetellen, dan heb je 
er in ieder geval al eentje! Hoeveel Wiebo’s vind jij? 

Stuur je antwoord voor 16 januari 2022 
op naar opstee@wierdenenborgen.nl 
en maak kans op een kleurboek! 

PUZZEL

1

1

2

3

6

4

4

5

7

9

3

5 9

8

6 10

2 8

7

OPLOSSING
1 53 7 92 64 8 10
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Wierden en Borgen wil graag in contact komen 
met huurders. Daarom gaan we naar ze toe met 
de Wiebowagen. “Met de wagen zijn we aanwezig en 
zichtbaar, en wordt contact leggen gemakkelijker.” 

Woonconsulenten Annelies Denninger en Raja Koolhof hebben het 
allerleukste werk wat er is, vinden zij. “Wij helpen mensen bij fijn  
wonen. Er is veel persoonlijk contact in ons werk, en ook veel 
uitdaging.” 

Persoonlijk contact 
Dat persoonlijke contact hebben ze gemist in coronatijd. Ze zijn 
daarom blij dat ze huurders vanaf eind oktober weer persoonlijk 
kunnen ontmoeten in de Wiebowagen, een omgekeerde bouwkeet 
op wielen. Ze trekken er, samen met collega’s, mee de wijk in. Te 
beginnen in de gemeente Westerkwartier en de weekmarkten in 
Leens en Eenrum.  

Leefbaarheid 
“De Wiebowagen was tijdens corona een heel goede locatie om veilig 
gesprekken met mensen te voeren bij onze projecten”, vertelt Raja. 
“Nu gebruiken we de wagen voor het eerst om naar mensen toe te 
gaan. We willen graag met huurders praten over leefbaarheid.”  
Annelies: “We hopen dat zij goede ideeën hebben voor de 
leefbaarheid in hun wijk, wij zijn benieuwd wat zij belangrijk vinden.” 

Mooie initiatieven
Tijdens de gesprekken promoten Annelies en Raja ook het 
leefbaarheidsbudget. “Want we hebben geld beschikbaar voor 
mooie initiatieven van bewoners. Daar willen we huurders graag 
over vertellen.”  

Energiebespaarpakket
In gemeente Westerkwartier deelden de woonconsulenten, in 
samenwerking met de gemeente, een energiebespaarpakket uit aan 
huurders. Die konden zelf een pakket samenstellen ter waarde van 
70 euro, met bijvoorbeeld ledverlichting en tochtstrips. De boxen 
werden enthousiast uitgedeeld én ontvangen. 

VEUR MEKOAR

Glasschade (indien lid glasfonds): 
Boekema (050) 579 1468
Rioolverstopping (indien 
lid FKO): Van der Velden 
(050) 313 8822
Geiser en centrale verwarming: 
Feenstra (088) 845 5000
Calamiteiten buiten openings-
tijden: Boekema (050) 579 1468

Informatie Wierden en Borgen

De Vlijt 30, Bedum

(050) 402 3750. Maandag  
t/m donderdag van 8.30 uur 
tot 16.30 uur en vrijdag van 
8.30 uur tot 12.00 uur

Postbus 103, 9780 AC Bedum 

woonpunt@wierdenenborgen.nl

www.wierdenenborgen.nl

Op pad met 
de Wiebo-
wagen


