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Steeds beter
Wij vinden de tevredenheid van onze 
huurders belangrijk. Daarom laten we het 
kwaliteitscentrum voor woningcorporaties 

(KWH) jaarlijks de tevredenheid 
van onze huurders 

meten. Ons 
kwaliteitslabel is ook 

dit jaar verlengd en 
daar zijn we blij 
mee. Natuurlijk 
blijven we werken 
aan nog betere 

dienstverlening 
en communicatie. 

En daarom hebben 
we onze website flink 

aangepakt, zodat onze 
huurders informatie nog makkelijker 
kunnen vinden. Je leest er meer over in 
deze Op Stee.

Matthieu van Olffen

MOI!

“E r zijn al verschillende 
renovaties gedaan om 
dit probleem aan te 

pakken, zo ontdekte Steelande 
Wonen 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 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 onafhankelijk 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 
vertrouwen in de woningstichting. 
Wij wonen hier mooi en zijn blij 
met ons huis. We gaan ervan uit 
dat ze dit oplossen.” 

‘Vertrouwen in een oplossing’
Karin Aalders woont aan de Groenhof in Hoogkerk. “Wij hebben een prachtig huis op 

een geweldige locatie, maar de tocht ontneemt ons het woonplezier. Als mijn man een 
vlammetje bij het raam houdt, blaast de tocht het gewoon uit.” 

Op Stee • 3

'Een mooier 
plekje is er niet’Welkom!

14 Veilig thuis
15 #Doesgroen
16 Geldzaken
18 Bij ons in
20 Huurdersorganisaties
22 Digitaal
23 Puzzel en knutsel
24 Veur Mekoar

De woningen aan de Groenhof
in Hoogkerk zijn onderdeel 

van de prestatieovereenkomst 
tussen de huurdersvereniging 

en Wierden en Borgen. Wierden 
en Borgen onderzoekt de 

woningen, aansluitend worden 
de tochtklachten verholpen.
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VRAAG ‘T OP STEE KORTOM

Geen huurverhoging in 2021 
Winnaars puzzel 
De winnaressen van de puzzel in de vorige Op 
Stee zijn Isa en Lisa uit Loppersum. We wensen 
ze veel plezier met de klusbon! Ook een klusbon 
winnen? Maak dan de puzzel op pagina 23 en 
stuur je oplossing voor zondag 18 juli naar 
opstee@wierdenenborgen.nl.

Dit jaar worden de huren niet verhoogd. Ook krijgen huurders met een laag inkomen en 
een hoge huur een huurverlaging. Dat heeft de overheid besloten. Ines van der Beek, 

projectmedewerker Volkshuisvesting van Wierden en Borgen, licht de maatregelen toe. 

Meer groen in de straat 
Woon je in Groningen en wil je bijdragen aan een groene 
straat? Vraag dan een geveltuin aan op het smalle strookje 
grond voor de gevel van je huis. Of adopteer een boomtuin, 
dat is het stukje grond rondom een boom. Gevel- en 
boomtuinen zijn goed voor het klimaat in de stad.  
En ze zijn een mooie toevoeging aan de  
leefomgeving. Van een groene straat wordt  
iedereen blij! Kijk voor meer informatie op:  
gemeente.groningen.nl/geveltuin of scan  
de QR-code hiernaast met je telefoon.

Nog even en dan is hij te bewonderen én te bezoeken: de Wiebowagen. De omgebouwde bouwkeet op 
wielen staat deze zomer in verschillende dorpen en wijken. We zetten de Wiebowagen in voor coronaproof 
keukentafelgesprekken en spreekuren, maar ook als een manier om van huurders te horen wat er speelt in 

de wijk. Heb je behoefte aan de Wiebowagen in je wijk of straat? Laat het ons weten!  

De Wiebowagen komt 
deze zomer naar je toe!

Geen huurverhoging  
dus, dit jaar?  
“Dat klopt. Corona brengt veel 
mensen in een lastige financiële 
situatie. Werk en inkomsten 
vallen soms weg, maar vaste 
lasten lopen door. De overheid 
bevriest daarom de huurprijzen 
van sociale huurwoningen in 
2021. Dit geldt voor al onze 
huurders.” 

Daarnaast krijgen sommige 
huurders eenmalig 
huurverlaging. Hoe zit dat? 
“Deze landelijke regeling geldt 
voor huurders die in een relatief 
te dure woning wonen, met 
een huur van meer dan 633,25 
euro. Dat bepaalt de nieuwe 
Wet Eenmalige Huurverlaging 

Huurders met een Lager 
Inkomen. Mensen zijn in deze 
situatie terechtgekomen doordat 
ze nu een lager inkomen hebben 
dan toen ze de woning kregen. 
Door deze huurverlaging kunnen 
huurders in hun huis blijven 
wonen.” 

Voor wie geldt die  
eenmalige huurverlaging? 
“Voor de toekenning van 
de huurverlaging kijkt de 
Belastingdienst naar het bruto 
jaarinkomen van 2019. Daarbij 
tellen de inkomens mee van alle 
personen van 27 jaar en ouder 
die op 1 januari 2021 op een 
adres stonden ingeschreven.
Adressen die in aanmerking 
komen voor de huurverlaging, 

hebben daarover inmiddels een 
brief van ons gekregen. Het gaat 
om 530 huurders.”

Kloppen de gegevens van de 
Belastingdienst? 
“Had je de afgelopen zes 
maanden een lager inkomen dan 
in 2019? Dan kan het zijn dat je 
toch aanspraak kunt maken op 
huurverlaging. 

Denk je dat je in aanmerking 
komt? Stuur dan een e-mail naar 
woonpunt@wierdenenborgen.nl. 
Ook als je op een andere manier 
in de financiële problemen zit 
door terugval van inkomen, kun 
je contact met ons Woonpunt 
opnemen. Wij bieden graag hulp 
en ondersteuning.”

'Werk en 
inkomsten vallen 

soms weg, 
maar vaste lasten 

lopen door’
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Aardbevingen discrimineren niet. Veel 
huizen in het aardbevingsgebied voldoen 
niet aan de in Nederland geldende 
veiligheidsnorm, of ze nu in particulier 
bezit zijn of van een woningcorporatie. 
Daarom moeten huiseigenaren én 
huurders dezelfde compensatie krijgen als 
ze (tijdelijk) moeten verhuizen. Wierden 
en Borgen maakte hier samen met 
zeven andere woningcorporaties in het 
aardbevingsgebied afspraken over met 
de overheid. Ook huurderskoepel HPAG is 
actief betrokken bij de uitwerking van de 
afspraken en de communicatie hierover 
met de huurders.

Huizen die niet aan de veiligheidsnorm 
voldoen, worden versterkt. Door de 
afspraken die we met overheid hebben 

gemaakt, krijgen huurders en particuliere 
huiseigenaren die tijdelijk hun huis uit moeten  
nu dezelfde vergoeding. 

Vergoedingen
Wierden en Borgen heeft een sociaal plan. 
Daarin staat waar huurders recht op hebben bij 
sloop, woningverbetering en onderhoud. “Voor 
geleden schade vanwege de versterkingsoperatie 
is in ons sociaal plan ruimte voor maatwerk”, 
vertelt Ingrid Harms, communicatieadviseur van 
Wierden en Borgen. “Maar dit loste het verschil in 
vergoedingen die woningeigenaren krijgen niet op. 
De versterkingsoperatie is voor iedereen heftig. 

' Iedere Groninger ervaart  
hetzelfde onveilige gevoel’

Of je nu een huis huurt bij een corporatie of een 
eigen huis hebt: iedere Groninger ervaart hetzelfde 
ongemak en hetzelfde onveilige gevoel. Tijdelijk 
verhuizen naar een andere woning brengt voor 
iedereen kosten met zich mee. We hebben daarom 
samen met de andere woningcorporaties een vuist 
gemaakt voor gelijke behandeling van huurders en 

particuliere woningbezitters. We zijn heel blij dat dit 
is gelukt.” 

Wat kun je vergoed krijgen? 
Huurders die ná 1 november 2020 naar een 
wisselwoning verhuizen, hebben recht op 
vergoedingen voor:

•  Gebruik van elektriciteit, gas, water en internet
•  Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de 

huidige woning van de huurder
•   Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting

De woonconsulent bespreekt dit met de huurder 
als dit aan de orde is in het versterkingsproject. 
Bij vragen kunnen huurders terecht bij de 
woonconsulent die hen begeleidt.
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Vergoeding versterking vóór  
1 november 2020 

Kreeg jij als huurder tussen 1 oktober 
2015 en 1 november 2020 al te maken 

met de versterkingsopgave? Kijk dan op  
www.nationaalcoordinatorgroningen.
nl/tegemoetkominghuurders of ook jij 
in aanmerking komt voor de vergoeding. 

Sinds 1 maart 2021 is de regeling 
verruimd. Heb je voor die tijd al een 

vergoeding aangevraagd en kwam je niet 
in aanmerking? Dan kun je opnieuw een 

aanvraag indienen. 

STEEVAST

Gelijke behandeling in 
het aardbevingsgebied 

Om de communicatie in goede 
banen te leiden, overlegde Ingrid regelmatig 
met Esmee Dekker, communicatieadviseur bij 

Woongroep Marenland.  
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GOED BEZIG

Tip van Andre:
”Wist je dat je gras niet te 

kort moet maaien in de zomer? 
Kort gras droogt sneller uit, wat 
zorgt voor droge plekken. Mos 

en onkruid krijgen hierdoor 
vrij spel. Om dit te voorkomen, 
maai je je gras van mei tot en 

met augustus een keer per 
week op een lengte van 

3,5 centimeter.” 

Tijd voor 
de tuin 
De temperatuur loopt op en 
alles staat in bloei. Heerlijke 
zomeravonden doorbrengen in de 
tuin is weer mogelijk. Om optimaal 
van je groene tuin te kunnen 
genieten, is goed onderhoud 
belangrijk.  

Prettige uitstraling  
Een goed onderhouden tuin geeft de buurt 
een prettige uitstraling. Daarom geven 
we graag wat tips over het makkelijk en 
goed onderhouden van je tuin. Onkruid 
ga je bijvoorbeeld gemakkelijk tegen door 
onkruidvrij gemaakte grond te bedekken met 
een laagje compost. Dan komt het onkruid 
minder snel terug.

Zorg voor je tuin  
Natuurlijk hoort bij goed onderhoud ook 
het regelmatig grasmaaien en snoeien van 
bomen en struiken. Wist je dat je de struiken 
en schuttingen op de erfgrens deelt met je 
buren? Het onderhoud hiervan kun je dus 
samen en in overleg regelen. 

Tuingereedschap lenen    
Heb je een mooi plan voor je tuin, maar 
heb je geen tuingereedschap? Dan kun je 
handgereedschap* lenen via Wierden en 
Borgen. Zo zorgen we ervoor dat iedere 
huurder de mogelijkheid heeft om iets van 
de tuin te maken. Wil je iets lenen? Neem dan 
contact op met ons Woonpunt en vraag naar 
de wijkbeheerder van Wierden en Borgen.  

Meer weten over tuinonderhoud?  
Kijk dan op www.wierdenenborgen.nl/tuin.

* In verband met veiligheid lenen wij geen elektrisch 
gereedschap uit.

8 Op Stee • 9

9
WONINGEN  
GESLOOPT

6.824 
WONINGEN IN BEZIT

61 
NIEUWE  

WONINGEN  
OPGELEVERD

38 
 WONINGEN  
VERKOCHT

63
 WONINGEN  

GEKOCHT HUURACHTERSTAND

0,6%

501
WONINGEN  
(OP)NIEUW  
VERHUURD

MUTATIE- 
GRAAD

7,4%

KHW- 
KWALITEITSCIJFER

7,2 

SOLVABILITEIT

55% 

LTV
40%

ICR
3,49

174x 
DOUCHE

180x 
WC

66x 
KEUKEN

450x 
CV-KETEL

11.938 
E-MAILS

492 
MENSEN AAN  

DE BALIE*  

38.817 
TELEFOONTJES

* TOT MAART 2020 I.V.M. CORONA

839 
WONINGEN

WOONPUNT (KLANTENCONTACT)

PLANMATIG ONDERHOUD

10.095 
REPARATIES UITGEVOERD

BESTEDING VAN  
DE HUURINKOMSTEN 

(EXCL. INVESTERINGEN)

INVESTERINGEN 
2020

€3,1M
OVERIG

€11,1M
NIEUWBOUW  

(+SLOOP)€10,2M
WONING- 

VERBETERING

€5,6M
PERSONEELS- 
KOSTEN

€7,3M
OVERIGE 

BEDRIJFSKOSTEN

€5,3M
RENTELASTEN

€4,3M
VERHUUR- 
HEFFINGEN

€11M
KASSTROOM  

VERHUUR

€9,2M
ONDERHOUD

105 
MEDEWERKERS

LTV NORM <85%

SOLV NORM >15%

ICR NORM >1,40

JAARCIJFERS 2020

Andre Dijkstra, 
hovenier van 

Wierden en Borgen.
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Westerkwartier

Het Hogeland

Bedum 
•  Professorenbuurt, Borgenbuurt  

en Zeeheldenbuurt: Woningverbetering  
84 woningen.

•  Kwekerij: Nieuwbouw 18 woningen.

Middelstum 
Coendersweg:
Nieuwbouw 8 
woningen.

Uithuizer-
meeden
Koningin 
Wilhelminastraat:
Nieuwbouw 8  
woningen.

Hoogkerk
•  Industriestraat e.o.: Renovatie 42 woningen.
•   Molukse Wijk: Renovatie 49 woningen.
•  Jordenstraat: Onderhoud 29 woningen.

Groningen - Oosterhoogebrug
Orchideestraat en Speenkruidstraat:  
Renovatie 220 woningen.

Ten Boer 
Standwerker: 
Nieuwbouw 
10 woningen.

Stedum
Weemweg:  
Nieuwbouw  
10 woningen.

Woltersum
Dobbestraat:  
Nieuwbouw 
4 woningen.

Ten Post 
Jan Zijlstraat en 
Oldenhuisstraat: 
Sloop- en nieuwbouw.

Eemsdelta

Loppersum
•  Badweg, Duursumerweg  

en Pomonaweg:  
Nieuwbouw 35 woningen. 

•  Verbindingsweg, Badweg  
en Pomonaweg:  
Nieuwbouw 21 woningen.

•  Pomonaweg: Versterken  
16 appartementen.

Baflo
Wilhelminalaan:  
Nieuwbouw  
8 woningen.

Zoutkamp
Julianastraat: 
Nieuwbouw  
8 woningen.

Groningen

Industriestraat, Hoogkerk

Ridderbosstraat, Bedum

Jan Zijlstraat en 
Oldenhuisstraat, Ten Post

Julianastraat, Zoutkamp Coendersweg, Middelstum
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Westerkwartier

Badweg en Pomonaweg, 
Loppersum
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Schakel tussen huurders  
en Wierden en Borgen
Huurders hebben naast plichten ook rechten. 
Maar hoe krijg je waar je recht op hebt? 
Huurdersvereniging Hoogkerk - Noorddijk is 
een onmisbare schakel tussen de huurders en 
woningcorporatie Wierden en Borgen. De vereniging 
heeft een vijfkoppig bestuur, allemaal enthousiaste 
vrijwilligers. “We informeren de huurders en komen 
op voor hun belangen”, vertelt secretaris Tita. “We 
zijn zelf ook huurders en snappen dus wat huurders 
bezighoudt. Het is belangrijk dat zij gehoord worden. 
Onze vereniging geeft ze een stem.” 

OP PAD MET...

HUURDERSVERENIGING 
HOOGKERK-NOORDDIJK

Wierden en Borgen meldt bij de 
huurdersvereniging dat er plannen zijn voor een 
onderhoudsproject. Tita zet gelijk een oproepje 
op de Facebookpagina en website van de 
huurdersvereniging: wie wil er meedraaien in de 
bewonerscommissie? Ook belt ze een rondje in 
haar netwerk. “Als huurder betaal je huur, maar 
mag je ook meepraten. 
Door inspraak is de kans 
groter dat je krijgt wat 
je wilt. En je begrijpt het 
dan ook beter als iets 
níet kan.” 

Tita verwerkt de binnengekomen e-mails. Wierden 
en Borgen doet een voorstel voor een beleidsstuk 
over het Fonds Klein Onderhoud met het verzoek 

om een reactie. Tita stuurt de mail door naar 
de bestuursleden. “Over beleidszaken geven 

wij als vereniging ons advies. Bepaalde zaken 
bespreken we als bestuur, andere gaan naar de 

ledenadviesraad. Soms overleggen we met collega-
huurdersverenigingen. Wierden en Borgen neemt 

onze inbreng serieus en dat is mooi.”

Ook bij de huurdersvereniging gooit corona 
roet in het eten. “Ontzettend jammer dat onze 
wekelijkse spreekuren en koffie-inloop er even 
niet in zitten. Als bestuur raakt het ons echt dat 
we onze leden moeten missen. Maar we werken 
nog steeds even hard voor hun belangen! Zodra 
het kan, is iedereen weer meer dan welkom. 
Voor nu is er telefoon, mail, Facebook en onze 
website. En sinds kort zijn we ook via WhatsApp 
bereikbaar, op (06) 41815366. App gerust!”
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Een huurder belt naar de vereniging. Balen: 
z’n gaskookplaat is kapot. De kookplaat zat er 

al vóór de fusie met Steelande. Wierden en 
Borgen wil de plaat niet vergoeden. Wat nu? 
“Wij kennen de gemaakte afspraken rond de 

fusie inhoudelijk. In dit geval was Wierden en 
Borgen toch verantwoordelijk voor vervanging 
en daar hebben we de corporatie op gewezen. 
In situaties als deze vertegenwoordigen we de 

huurder. Een dankbare rol.” 

12

'Wij geven 
huurders een 

stem’
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Beter wonen in een opgeruimde buurt 
VEILIG THUIS

Het komt regelmatig voor: 
portieken en galerijen 
die als ‘extra schuur’ 

worden gebruikt. Fietsen, een 
kinderwagen, een doos oud 
papier – je komt nogal eens wat 
tegen in zulke openbare ruimtes. 
Ook brandgangen liggen er af 
en toe rommelig bij. Sommige 
brandgangen zijn overwoekerd 
door onkruid. Of er hangen takken 
van naastgelegen tuinen in de 
doorgang. Sommige huurders zien 
de brandgang als een handige 
opslagplaats van materiaal. 

Geen obstakels, 
dat is veiliger 
Het is aan huurders om de 
omgeving netjes te houden. Als 
huurder mag je bijvoorbeeld geen 

voorwerpen op galerijen en in 
portieken plaatsen, zo staat het in 
de algemene huurvoorwaarden. 
De belangrijkste reden is de 
veiligheid, vertelt Louis Wolf, 
woonconsulent bij Wierden en 
Borgen. “Bij calamiteiten, zoals 
brand, moeten de hulpdiensten 
zonder obstakels hun werk 
kunnen doen. Galerijen, portieken 
en brandgangen zijn vaak ook 
vluchtroutes. Daarom moeten ze 
vrij blijven.”  
 
Leefbaarheid 
Een andere reden is de 
leefbaarheid. “Wat je op je eigen 
erf plaatst, bepalen huurders 
binnen de geldende regels 
en normen grotendeels zelf”, 
zegt Louis. “Daarbuiten mogen 

anderen geen last hebben van 
rondslingerende spullen.” Het 
draait allemaal om een beetje 
rekening houden met elkaar, 
aldus Louis. Vaak trekt een beetje 
rommel meer rommel aan, is zijn 
ervaring.  “Waar één fiets staat, 
staan een week later drie fietsen. 
Voorkom dat, dan blijft het netjes.” 

Heeft u een goed 
idee om uw buurt te 
verbeteren? Laat het 

ons weten! Samen 
maken we de buurt 

mooier.

Een betegelde tuin is 
makkelijk in onderhoud, 
maar door de steeds 
zwaardere regenbuien leidt 
het tot veel wateroverlast. 
Wierden en Borgen adviseert 
daarom een groene tuin 
aan te leggen met gras en 
planten. Zo kan de grond het 
regenwater snel opnemen.   

Een groene tuin voorkomt 
wateroverlast, maar is ook goed 
voor het milieu. Het zorgt voor 
verkoeling en ziet er ook nog 
eens mooi uit! Bovendien help 

je insecten als bijen en vlinders 
met bloeiende planten en zorgen 
zij weer voor de verspreiding 
van stuifmeel. Als je kiest voor 
verschillende plantensoorten, 
staan er het hele jaar planten in 
bloei.   

Simpele aanpassingen  
Je tuin groener maken hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Haal zoveel 
mogelijk tegels uit je tuin en 
vervang het zand door grond. 
Hierin zaai je vervolgens gras 
of plant je bloemen. Als je voor 
planten kiest, zorg dan voor 
verschillende soorten planten.

Of begin een kleine moestuin en 
verbouw je eigen groenten, fruit of 
kruiden.  

Heb je geen tuin? 
Geen tuin maar wel een balkon? 
Dan kun je met planten in 
bloempotten alsnog je steentje 
bijdragen aan een groenere 
omgeving. Dit vraagt wel een 
andere verzorging dan planten 
in een tuin. Planten in een pot 
hebben bijvoorbeeld meer water 
nodig, omdat de grond in een pot 
sneller uitdroogt. Maar al met een 
paar vrolijke bloeiers maak je de 
bijen blij…en jezelf natuurlijk! 

Blij met bloeiers

#DOESGROEN

Een nette leefomgeving, daar 
zorg je samen voor. Nog leuker: 
maak er een buurtproject van. 
Wierden en Borgen heeft een 

Leefbaarheidsbudget voor 
huurdersinitiatieven rond 

buurtverbetering, bijvoorbeeld 
het schoonmaken van een 

brandgang. Heeft u een 
idee? Mail naar woonpunt@

wierdenenborgen.nl.

In een frisse, opgeruimde buurt is het prettig en veilig wonen. Vooral als het ook 
netjes is in alle ‘hoeken en gaten’! In sommige buurten kunnen galerijen, portieken en 

brandgangen (pad tussen tuinen en huizen) wel een oppepper gebruiken.  
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Da
g a

cc
eptgiro, hallo factuur

Bellende robot
Loop je achter met de huur? Schrik 
niet als je een 088-nummer op je 

nummermelder ziet: het is onze call robot. 
Via dit telefoontje vragen we je om het 
openstaande huurbedrag te betalen. Je 
kunt bij de call robot aangeven dat je de 
huur meteen overmaakt. Ook kun je om 

een sms of e-mail met betalingsgegevens 
vragen. Krijgt de call robot geen gehoor? 

Dan belt hij je op een ander 
moment terug.

GELDZAKEN

Betaalproblemen? Trek aan de bel! 
Het zal je maar 

gebeuren: de maand is nog 
maar net begonnen en het 
geld is nu al op. En de huur 
moet nog betaald worden… 
Financiële problemen zijn 
erg vervelend, maar geen 
reden tot schaamte. Het 

kan echt iedereen 
overkomen.

Een huurachterstand is al 
vervelend genoeg. Maar het laatste dat je

 wilt is een deurwaarder op de stoep of – erger 
nog – dat je je woning moet verlaten. Neem bij 

financiële problemen dus snel contact met ons op. 
We vinden vroeg signaleren van problemen belangrijk 

en daarom komen we zelf ook in actie. Is er een 
huurachterstand? Dan zoeken we direct contact met 
de huurder. Met een brief, mail, telefoontje en/of een 
huisbezoek. Onder financiële problemen liggen vaak 

andere problemen. Daarom zoeken we altijd een 
oplossing op maat. We werken daarbij samen met de 

huurder. Voor de een is een betalingsregeling 
het beste, een andere huurder is gebaat bij 

een verwijzing naar een partner in 
ons sociaal netwerk. 
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Mind2Pay 
Het kan gebeuren dat je de huur een 

keer vergeet over te maken. In de e-mails 
en brieven die wij via ons systeem Mind2Pay 

aan je versturen, lees je wat wij in jouw specifieke 
situatie van je verwachten. En wat de mogelijke 

gevolgen zijn als je niet reageert. Voor het 
betalen van de huur kun je gebruik maken van de 

betaallink. Vergeet je vaker de huur te betalen, 
dan kunnen de gevolgen groter zijn. Om 

dit te voorkomen nemen wij ook op 
andere manieren contact 

met je op.  

Wacht niet af, 
maar trek zo snel 

mogelijk bij ons aan 
de bel. Wierden en 

Borgen helpt huurders 
met een (dreigende) 
huurachterstand op 

allerlei manieren.

Wierden en Borgen werkt 
niet meer met acceptgiro’s, maar 

met een maandelijkse, papieren factuur.
Wil je liever een digitale factuur ontvangen? 

Dat kan! In de bijlage bij de factuur lees 
je hoe je dit zelf eenvoudig kunt instellen. 

Nog makkelijker: een automatische 
incasso. Daarmee heb je zelf geen 

omkijken meer naar je huurbetaling. 
Automatische incasso regel je met 

een machtiging. Je kunt dat aanvragen 
bij Wierden en Borgen. 

Wierden en Borgen biedt 
huurders die het financieel moeilijk 

hebben graag een steuntje in de rug. 
Daarom kun je je via ons aanmelden voor gratis 

en vrijblijvend financieel advies met 
De VoorzieningenWijzer. Op dit moment is de 

Voorzieningenwijzer beschikbaar voor huurders in de 
gemeente Groningen. We hopen dat we dit in 

de toekomst aan al onze huurders kunnen aanbieden. 
In een persoonlijk gesprek zoekt een medewerker van 
De VoorzieningenWijzer samen met jou uit of je kunt 
besparen op je vaste lasten. Kom je in aanmerking 

voor toeslagen of gemeentelijke regelingen? 
Kun je overstappen naar een gunstigere 

energieleverancier of zorgverzekering? Krijg je 
geld terug bij je aangifte Inkomstenbelasting? 

Per jaar kun je heel wat geld besparen. 
Maak er gebruik van!

Fi
nancieel advies op maat

Betalingsproblemen 
als gevolg van de 

coronamaatregelen?  
Is je inkomen als gevolg van de 

coronamaatregelen gedaald en maak 
je je zorgen of je de huur nog wel kunt 

betalen? Bel ons op (050) 402 3750. Samen 
zoeken we een oplossing. Kijk voor meer 
informatie over inkomensregelingen voor 

zzp-ers op de website 
van de rijksoverheid.  

Sa
m

en
 o

p zo
ek naar een oplossing

Goed te weten: je 
ontvangt de e-mail 
via het e-mailadres 

wierdenenborgen@
mind2pay.com. 
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'Er komt weer 
reuring in de wijk’

Zelfgemaakte kwarktaart, een tompouce of een 
gevulde koek; Reina Koops (85) zorgt iedere 
week voor iets lekkers bij de koffie. Sinds ze in 
Hinckemastee woont, is ze één van de vaste 
koffiedames die gezellig komt buurten in de 
gemeenschappelijke ruimte. Ook Eppie Bos (81) 
en Fenny Mulder (81) laten vrijwel nooit verstek 
gaan. “Toen we hier kwamen wonen in 2010 
kregen we van de woningcorporatie een bedrag 
om gezamenlijke activiteiten op te starten”, 
herinnert Reina zich. “Zo is het koffie-uurtje 
ontstaan.” 

Kleine uitjes 
Sjoelen, klaverjassen of met elkaar chinees 
eten; de gezamenlijke ruimte groeide in de loop 
der jaren uit tot een gezellige huiskamer waar 
bewoners elkaar treffen. “Veel van de bewoners 
zijn alleenstaand”, weet Fenny. ”Vandaar dat 
velen het fijn vinden om met elkaar activiteiten 

Bijna een halfjaar was het stil in de gemeenschappelijke ruimte van 
seniorencomplex Hinckemastee in Groningen. Maar sinds alle bewoners 
afgelopen voorjaar een coronavaccinatie kregen, is het weer gezellig druk 

tijdens de koffieochtend. “We hebben dit wekelijkse momentje enorm gemist.” 

BIJ ONS IN
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te ondernemen. Van een dagje naar het 
tuincentrum tot een visje halen hier om de hoek; 
het zijn juist de kleine uitjes die het leven zo leuk 
maken.”

Dubbel gevaccineerd 
Het coronavirus gooide in het voorjaar van 2020 
roet in het eten. Ineens mochten de bewoners 
elkaar niet meer ontmoeten. Daarmee kwam er 
ook een einde aan de gezamenlijke activiteiten. 
“Corona heeft ons geen goed gedaan”, 
concludeert Eppie. “Gelukkig zijn we inmiddels 
allemaal volledig gevaccineerd en starten we 
stapje voor stapje onze activiteiten weer op.” 

Volop genieten 
Met de komst van het voorjaar en met de zomer 
voor de deur genieten de bewoners volop van 
de reuring in de wijk. “Ruischerbrug is een 
ontzettend gezellige buurt”, vertelt Fenny. “Tijdens 
warme zomerdagen zwemmen de kinderen hier 
in het Damsterdiep. Daar kijken we nu al naar 
uit.” Ook Eppie vindt het hoog tijd voor wat meer 
leven in de brouwerij. “De plezierbootjes die 
straks weer langsvaren zorgen voor een gezellige 
sfeer, net als de kinderen die in de speeltuin 
spelen en mensen die barbecueën in de tuin; 
heerlijk!” 

d’Olle Grieze 
Met de camper op vakantie of met het vliegtuig 
naar het buitenland hoeft voor de dames niet 
meer. “Die tijd hebben we gehad”, knikt Reina. 
“Wanneer ik vanaf de galerij richting de stad kijk 
en de Martinitoren zie, weet ik het zeker: een 
mooier plekje is er niet.”

Altijd iets te zien 
Seniorencomplex Hinckemastee 

in de Groningse wijk Ruischerbrug werd 
in 2010 geopend en heeft 16 
ruime, levensloopbestendige 

appartementen. Het appartementen-
gebouw ligt aan het Damsterdiep. 

Bewoners hebben ook uitzicht 
op het Eemskanaal, waar dagelijks 
heel wat vrachtschepen passeren. 

Altijd iets te zien dus. 

Niet alle geïnterviewden staan op de foto.
Alleen Eppie en Fenny met buurvrouwen Anneke en Kina.

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!



20

HUURDERSORGANISATIES

Yorick van den Bos  

Even voorstellen... 
Ik ben Yorick, 33 jaar, en ik woon nu 3,5 jaar met 

veel plezier in de wijk Ulgersmaborg in Groningen. 
Sinds april 2019 ben ik lid van het huurderscomité 

Ulgersmaborg. Samen met andere bewoners van de 
wijk zet ik me in voor het signaleren van problemen en 
het aanreiken van verbeterpunten voor de woningen in 
onze wijk. Ik houd me daarbij voornamelijk bezig met 
de communicatie en documentatie. Dit doe ik samen 

met Chantal en Ina Zwart, ook twee bewoners van 
Ulgersmaborg. 

'Blij dat ik mensen kan helpen’
Ik doe dit echt voor de mensen hier in de buurt. Ik help 
medebewoners graag met het omzetten van signalen 

naar plannen voor woningverbetering zodat onze 
woning weer aan de verwachtingen voldoet. Ik merk 
dat de huurders het erg waarderen. Ik ben blij dat ik 

mensen op deze manier kan helpen!  

Op 1 januari 2021 zijn we daarom gefuseerd 
tot nieuwe Stichting Huurdersorganisatie 
Hogeland Eemsdelta Groningen (HO HEG). 
Met deze fusie hebben we onze krachten 
gebundeld. Het is een mooi en intensief proces 
geweest waar alle bestuursleden erg blij 
mee zijn. Door het samengaan is een sterker 
bestuur ontstaan. We kunnen onze taken meer 
spreiden en zijn daardoor minder kwetsbaar. 
Het komende jaar gaan we hiermee door

We richten ons op onder meer 
de volgende thema’s: 
•  Verbeterde belangenbehartiging voor 

huurders 
•  Versterken bestuur in kwantiteit en kwaliteit 
•  Vermindering van kwetsbaarheid organisatie 

(meerdere schouders om dezelfde last te 
dragen) 

•  Kennis is kracht, samen weet je meer dan 
alleen 

• Onafhankelijke positie 

De nieuwe stichting heeft een kantoor op 
Verbindingsweg 8 in Bedum. We zijn daar 
aanwezig op dinsdagmorgen van 9.00 – 13.00 
uur en op donderdagmiddag van 12.00 – 15.00 
uur.  

' We hebben onze  
krachten gebundeld’

We hebben alle huurders in ons werkgebied 
met een brief op de hoogte gesteld van de 
fusie. Helaas hebben nog niet alle huurders de 
brief ontvangen. Deze huurders informeren wij 
binnenkort alsnog via een brief.

Samen verder = samen beter
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Als Huurdersvereniging De Huurder en Huurdersplatform Bedum-Ten Boer 
wilden we onszelf graag versterken om zo het belang van de huurder nog 

beter te behartigen. Apart van elkaar doorgaan zou een te kleine en kwetsbare 
huurdersorganisatie opleveren. Onze visie is ‘Samen verder = Samen beter’.

Meer informatie is te vinden op 
onze website www.hoheg.nl 
of scan de QR-code hierboven 

met de camera van uw telefoon. 
Daarnaast zijn we te vinden op 

Facebook en Instagram.

Adresgegevens:
Verbindingsweg 8

9781DA BEDUM
contact@hoheg.nl 

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!
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KLEINTJE OP STEE

‘Nieuwe website is warm welkom’ 
DIGITAAL

“Digitalisering interesseert mij”, zegt Jenny, 
algemeen bestuurslid van Huurdersorganisatie 
Hogeland Eemsdelta Groningen (HO HEG).  
“Ik beheer bij HO HEG samen met anderen de 
Facebook- en Instagram-accounts. Daarom 
vond ik het hartstikke leuk om als huurder mee 
te denken over de nieuwe site van Wierden en 
Borgen.” 

Het meedenken gebeurde door corona vooral 
telefonisch en ook online. “Anneke Wierenga, 
de communicatieadviseur van Wierden en 
Borgen, deelde dan via Teams haar scherm 
met mij. Zo kon ik zien welke keuzes er op de 
achtergrond speelden en hoe ver ze al waren. 
Heel interessant.” 

Meer interactie met huurders 
Een nieuwe site was nodig, vindt Jenny. “De 
oude site was een puzzel. Als je bijvoorbeeld 
op ‘aardbevingsschade’ zocht, kreeg je 25 
resultaten. Niet handig, zeker niet voor mensen 
die niet zo digitaal vaardig zijn. De nieuwe site 
is overzichtelijker en nodigt uit tot interactie 
tussen Wierden en Borgen en huurders van alle 
leeftijden. Je kunt makkelijk dingen vinden en de 
site voelt als een warm welkom.” Dat laatste komt 
vooral door de persoonlijkere teksten, denkt 
Jenny. “De site is echt voor huurders. Vaktermen 
en zakelijke teksten ontbreken. Daar wordt een 
site niet beter van.”  

Input: projecten in beeld 
Jenny fotografeert graag. “In mijn wijk, de 
professorenbuurt in Bedum, vindt veel 
nieuwbouw, sloop, renovatie en groot onderhoud 
plaats. Het leek mij leuk om ruimte op de site 
te maken voor foto’s zodat iedereen weet wat 
er in de wijken gebeurt. Ook ben ik blij dat 
huurdersorganisaties beter zichtbaar zijn op de 
nieuwe site. Het is mooi dat ik met mijn input bij 
heb kunnen dragen aan een goed resultaat.” 

TIP 
Maak actief gebruik van de site, adviseert Jenny 
haar medehuurders. “Want je kunt er heel veel 
informatie vinden. En begrijp je iets niet of heb 
je een tip? Neem dan contact op. Door goed met 
elkaar te communiceren, ontstaat er ook begrip.”  

Bootje bouwen!
PUZZEL EN KNUTSEL

PUZZEL

Aan de slag!
STAP 1  Maak een gat in de kurk. 
STAP 2 Leg de kurk of wasknijper midden op de fles. 
STAP 3 Maak deze vast met de twee elastiekjes. 
STAP 4 Zet het rietje vast in het gat of de knijper.
STAP 5 Knip een driehoek uit het (bak)papier. 
STAP 6  Smeer lijm op de zijkant van het papier en vouw 

dubbel om het rietje. Klaar is je boot!

Idee van: Pinterest.com

GOUDSBLOEM
KLAPROOS
KROKUS
LAVENDEL
MAAGDENPALM
MARGRIET
MARJOLIJN
MUURBLOEM

NARCIS
OOIEVAARSBEK
RIDDERSPOOR
SLEUTELBLOEM
TIJM
VIOOLTJE
ZEEPKRUID

OPLOSSING

Stuur je oplossing in!
Win een klusbon van €50! Stuur je 
oplossing voor zondag 18 juli naar 

opstee@wierdenenborgen.nl.

Wierden en Borgen op WhatsApp
Wierden en Borgen is nu ook 

bereikbaar via WhatsApp. Tijdens 
onze openingstijden stuur je 

makkelijk en snel een appje met je 
vraag naar (06) 55100008. Ons online 

team staat je graag te woord! 

Wat heb je nodig?
• een lege shampoo fles
• wasknijper of kurk
• rietjes
• twee elastiekjes
• (bak)papier

Varen maar!

T M N E G E L E R U I T

P A A L A N K R O K U S

T R R E V I O O L T J E

S J C R T E I R G R A M

O O I E V A A R S B E K

O L S I L A V E N D E L

R Ĳ T D I U R K P E E Z

P N Ĳ M U U R B L O E M

A N M E O L B S D U O G

L R I D D E R S P O O R

K M A A G D E N P A L M

S L E U T E L B L O E M

GOUDSBLOEM

KLAPROOS

KROKUS

LAVENDEL

MAAGDENPALM

MARGRIET

MARJOLĲN

MUURBLOEM

NARCIS

OOIEVAARSBEK

RIDDERSPOOR

SLEUTELBLOEM

TĲM

VIOOLTJE

ZEEPKRUID

Oplossing

                  

Online communicatie wordt steeds belangrijker, ook voor Wierden en Borgen. 
Een goed werkende en toegankelijke website is daarvoor de basis. Huurder 

Jenny Berends-Zuur dacht mee over de nieuwe site. 
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Nieuwe 
binnentuin 
voor Aikeshof 
Seniorencomplex Aikeshof in Eenrum 
heeft een nieuwe binnentuin. Onderhouds-
arm, met plantenbakken en bloempotten. 
En met behoud van de jeu de boulesbaan 
waar bewoners veel plezier aan beleven. 
Het Leefbaarheidsbudget van Wierden en 
Borgen gaf een financieel steuntje in de rug. 

Mevrouw Batterman – van der Veen is voorzitter 
van de bewonersvereniging. Zij vertelt hoe het 
zo gekomen is, met de nieuwe binnentuin. “Er 
waren in de veertien jaar dat ik hier nu woon altijd 
wel bewoners die zich graag met de binnen- en 
buitentuin bezighielden. Maar mensen worden 
ouder, krijgen gebreken, of gaan verhuizen naar een 
verzorgingshuis. Zo gaat dat. We hebben Wierden en 
Borgen toen voorgesteld de tuin onderhoudsarm te 
maken. Met grind en grote potten. Zo ging het balletje 
rollen.” 

Gieter 
“Onze plannen waren niet te duur hoor. Plantjes 
konden we gewoon hergebruiken, want we hadden er 
nog heel veel. En verder heeft Wierden en Borgen ons 
gesponsord.  We hebben nog nauwelijks omkijken 
naar de tuin. Er hoeft alleen iemand met een gieter 
langs de bloemen te lopen. We genieten als bewoners 
erg van de tuin, vooral ’s zomers. We ontmoeten 
elkaar daar voor een praatje, en spelen met een 
groepje jeu de boules met koffie na afloop. Heel 
gezellig.” 

VEUR MEKOAR

Leefbaarheidsbudget 
Wil jij ook samen met de buren de straat verbeteren? 
Stuur je idee naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. 
Wij nemen dan contact met je op. 

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.


