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MOI!

Meteen verkocht 
Ria stond bij WoningNet Boven Groningen 
ingeschreven voor een nieuw huis. Dolblij was ze dat 
er een plekje vrijkwam in Winsum. Ze was meteen 
verkocht. “Er moest veel aan gebeuren. Een groot 
project. Maar samen met vrienden heb ik het hele 
huis aangepakt. De mooie vloer kon ik gelukkig 
overnemen van de vorige bewoners. En Wierden en 
Borgen zorgde voor goede begeleiding en een fijne, 
vriendelijke overdracht.”  

De Viking 
Ria’s nieuwe huis hoort bij De Viking. Dat is een 
gebouw met meerdere woningen en een binnentuin. 
Daar is het gezellig en gemoedelijk. “Ik heb een 

heel licht huis, met een extra zijraam en een terras 
op het zuidwesten met veel privacy. Prachtig!” 
Alles is gelijkvloers. “Van één van de slaapkamers 
heb ik een eetkamer gemaakt. Zo heb ik een groot 
woongedeelte.” 

Zware jaren 
In haar werk in het verpleeghuis had ze twee zware 
jaren door corona, vertelt Ria. “Het voelt alsof ik weer 
kan ademhalen, op mijn werk én in mijn huis. Ik had 
in Baflo echt pech met de buurt. Ik ben er enorm 
op vooruit gegaan. Het is hier gezellig én veilig. 
Winsum is vorig jaar verkozen tot het mooiste dorp 
van Nederland! Het is een levendig dorp, met leuke 
winkeltjes. Ik voel me hier helemaal thuis.” 

‘ Op deze 
plek kan 
ik op 
adem 
komen’ 
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In haar oude straat in Baflo had verpleegkundige Ria Mulder het niet meer naar haar zin. 
Ze verhuisde in februari naar een hoekwoning in Winsum. Nu woont ze op loopafstand van 

haar werk. Een mooi plekje, waar ze echt nooit meer weg wil. “Ik vind het hier geweldig!” 

Een van onze doelstellingen is ‘tevreden 
huurders’. We meten daarom de tevredenheid 
van huurders elk jaar via het landelijke kennis- en 
kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH). 

Maar we gaan hier ook zelf mee 
aan de slag. Vooral omdat we 

vinden dat het nog beter 
kan en moet. We starten 

daarom met een digitaal 
huurderspanel. Zo kunt 
u als huurder laten 
weten wat goed gaat, 
maar zeker ook wat we 

beter kunnen doen. In 
deze Op Stee vind je hier 

meer informatie over op 
pagina 5.  En ik nodig je van 

harte uit om je aan te melden.  

Matthieu van Olffen
Directeur-bestuurder

Op pad 
met Jelmer

'Het is fijn 
wonen in 
Zoutkamp’

Welkom!

Z



JAARCIJFERS 2021

Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. 
De cijfers zijn pas definitief na controle van de accountant en vaststelling van de jaarrekening.

VERVANGEN

KORTOM

Meld je aan voor 
het huurderspanel
'Omdat huurders het beste weten wat er speelt’

We starten met een digitaal huurderspanel. Via dit 
panel denken huurders via korte enquêtes mee over 
verschillende onderwerpen. Maar waarom doen we dat 
en wat gebeurt er met de uitslag? Anton Visser, teamleider 
Woonpunt: ‘We hebben bij Wierden en Borgen doelen 
vastgesteld waar we aan werken. Die gaan bijvoorbeeld 
over het verbeteren van onze dienstverlening of over 
wonen. We willen onze huurders daarbij betrekken. 
Logisch, want wie kunnen ons beter vertellen wat er 
speelt? Via het digitaal huurderspanel geven zij hun 
mening. Hoe meer huurders meedoen, hoe 
meer we kunnen met het resultaat. 
Het invullen van een enquête kost 
hooguit 5 minuten. Na afloop krijg 
je de uitslag en hoor je ook wat 
we ermee doen. Dus: meld je aan 
en doe mee. Je mening doet ertoe!’   

MELD JE AAN
Ga naar wierdenenborgen.nl/meedenken 
en vul het aanmeldformulier in. Dan krijg 
je in het najaar de eerste enquête!

Scan de QR-code hieronder 
of stuur een bericht op:

06 55 10 00 08

ONS WOONPUNT IS 
NU OOK BEREIKBAAR 
VIA WHATSAPP!

M

We doen dit jaar een proef in 3 kleine dorpen. We geven 
daar woningzoekenden voorrang die een binding hebben 
met het dorp. Dat doen we omdat het voor sommige 
woningzoekenden moeilijk is om een woning te vinden. 
Dat zijn bijvoorbeeld jonge mensen die uit huis willen en 
in hun dorp willen blijven wonen. Of mensen die werken 
in een dorp en daar naartoe willen verhuizen.

De eerste proef deden we in Thesinge. Later dit jaar 
volgen er nog 2 dorpen. We weten nu nog niet welke 
dorpen de volgende proeven zijn. Dat hangt ervan 
af waar een woning vrijkomt. Het staat dan bij de 
advertentie op Woningnet Boven Groningen.

Proef: binding 
met dorp geeft 
voorrang
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TIJDLIJN AARDBEVINGSDOSSIER

Het aardbevingsdossier
Het aardbevingsdossier is ingewikkeld. Ieder jaar verandert er namelijk wel iets.
En er zijn allerlei verschillende organisaties mee bezig. Dat maakt het moeilijk om het
overzicht te houden. We nemen je mee terug naar het begin en noemen in deze tijdlijn 
een aantal belangrijke momenten. De volledige tijdlijn en meer informatie vind je op 
onze website.

2012

2013

HOE HET BEGON
De aardbeving in Huizinge (3.6 op de schaal 
van Richter) schudt Nederland letterlijk 
wakker. De politiek moet de aardbevingen 
in Groningen nu wel serieus nemen. 

ONDERZOEK
De NAM, het Rijk en het Staatstoezicht op 
de Mijnen onderzoeken de veiligheid van 
Groningse woningen. Voor veel huizen blijkt 
versterking noodzakelijk.

START CENTRUM VOOR VEILIG WONEN 
Het CVW moet aan de slag met 
de schademeldingen én de 
versterkingsaanpak. 

NATIONAAL COÖRDINATOR 
Hans Alders wordt aangesteld als Nationaal 
Coördinator van Groningen. Er komt een 
NPR-norm 2015 voor de beoordeling van de 
veiligheid van gebouwen bij aardbevingen. 

Versterking woningen Loppersum 
Wierden en Borgen start met de versterking 
van 65 woningen aan de Sjuxumerweg en 
de Badweg. Deze ‘H3V-aanpak’ doen we 
samen met het CVW. 

MINDER GAS UIT DE GROND 
De gaskraan in Groningen gaat 
voor het eerst een beetje dicht. 
Inwoners vragen om eerlijke 
afhandeling van de schade.

Meer woningen versterkt 
In Loppersum, Middelstum, 
Garrelsweer en Wirdum versterken 
we nog eens 113 woningen, een 
vervolg van de H3V-aanpak.

GEBIEDSGERICHTE AANPAK 2017 - 2019
Er komt een nieuwe gebiedsgerichte aanpak 
van de NCG. De H3V-versterking stopt en 
woningen worden grootschalig onderzocht. 

FAKKELOPTOCHT EN START TCMG
Een aardbeving van 3.4 in Zeerijp zorgt voor nieuwe
protesten, waaronder de fakkeloptocht met 12.000
deelnemers. NAM verdwijnt uit de schadeafhandeling.
Die afhandeling gaat naar de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De minister besluit
dat de gaskraan voor 2030 dicht moet. Er komt een nieuw 
schadeprotocol. Het Rijk herziet de NPR-norm.

Eerste versterkingsadviezen van NCG 
Wierden en Borgen krijgt de eerste 
versterkingsadviezen voor woningen in 
het aardbevingsgebied. Ongeveer 150 
woningen moeten worden gesloopt en 
nieuw gebouwd. 

SNELLER VERSTERKEN 
Gemeenten, provincie, Rijk en NCG komen met 
een ‘versnellingspakket’ met onder andere de 
typologieaanpak en de praktijkaanpak, waarbij 
aannemers een grotere rol krijgen.

Versterking en sloop-
nieuwbouw projecten 
Aan de Badweg in Loppersum en aan 
de Ticheldobbe in Middelstum worden 
nieuwe woningen gebouwd. In Ten 
Post versterken we woningen vanuit de 
gebiedsgerichte aanpak.  

TCMG WORDT IMG 
De TCMG krijgt een andere naam: Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (IMG). De NCG 
wordt de uitvoeringsorganisatie voor de 
versterking.

Projecten in volle gang 
De sloop en nieuwbouw in Ten Post gaat van 
start. Ook fase 2 in Middelstum aan Coendersweg 
begint. In Loppersum start de sloop van fase 2a 
aan de Pomonaweg en de Badweg.  

START PILOT TYPOLOGIEAANPAK
De typologieaanpak is klaar, er start een 
pilot. De aardbevingen houden aan.

HOE MOET HET MET DE GASWINNING?
De Gasunie wil het dichtdraaien van de 
gaskraan uitstellen. De oorlog in Oekraïne 
zorgt voor onzekerheid over de gaswinning.

NIEUWE AANPAK: HRA-METHODE 
De nieuwe Nationaal Coördinator Groningen 
vervangt de gebiedsgerichte aanpak door de 
HRA-methode. Op basis van een risicoprofiel 
krijgen woningen een advies. Dit zorgt voor 
verwarring over woningen die al
onderzocht zijn.

Resultaat en onzekerheid 
Mooie nieuwe woningen in Loppersum, 
Ten Post en Middelstum zijn opgeleverd. 
Ook op andere plekken zijn woningen 
versterkt en vernieuwd. Maar het is nog 
lang niet klaar. Veel huurders wachten nog 
op duidelijkheid.

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

In de groene kaders zie je 
de stappen die Wierden en 
Borgen heeft gezet.

De volledige tijdlijn en 
meer informatie vind je 

op onze website.
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Dat ze tijdelijk moesten verhuizen, wisten 
Mario en Ellen al sinds 2017. Eerst zou 
hun huis versterkt worden vanwege 
de aardbevingen. Maar wat er moest 
gebeuren was zo ingrijpend, dat het 
helemaal opnieuw wordt gebouwd. Ze zijn 
na jaren wachten blij dat het begonnen is. 
“Want terwijl je wacht op allerlei instanties 
als de gemeente en NCG staat je leven 
eigenlijk een beetje stil. Zo voelt dit jaar 
in de wisselwoning ook. Het is een soort 
onvrijwillige vakantie. Het voelt raar. En het 
is ook raar om te zien dat je thuis wordt 
afgebroken. Onze kinderen hebben daar 
ook wel moeite mee.”

GEHECHT AAN DE PLEK
Mario en Ellen woonden 25 jaar in hun oude 
huis, met hun 4 kinderen die inmiddels 
volwassen zijn. Op dezelfde plek komt een 
nieuw huis, waar ze in het voorjaar van 
2023 weer naartoe kunnen. “We willen heel 
graag terug naar onze eigen stek. Dat is een 
hoekwoning met een zonnige tuin waar je 
lekker kunt zitten. Het is bijna vrij aan de 
achterkant. We hechten niet zozeer aan het 
huis, maar wel aan de plek.”

'We willen heel graag terug 
naar onze eigen stek’

INGRIJPEND
“Chaotisch”, antwoorden zij op de vraag 
hoe de verhuizing verlopen is. “Maar dat is 
altijd zo bij een verhuizing. We gingen van 
een wat groter naar een kleiner huis. Dan 
heb je altijd rommel te veel. Het staat hier 
ontzettend vol. En we missen de bijkeuken 
en de overkapping ook erg. Verder gaat het 
met ons wel goed.”

Maar twee keer verhuizen, dat is wel 
ingrijpend, vinden Mario en Ellen. “Je moet 
er toch weer je eigen plekje van maken, 
alles aan- en afkoppelen en dan past het 
weer niet. De tegels gooien we zo in de tuin. 
Waterpas is niet nodig, want ze moeten er 
volgend jaar toch weer uit.”

VERBETERPUNT
Wierden en Borgen regelt de verhuizing 
en alles eromheen prima, vindt de familie. 
Ook financieel zijn ze goed en naar 
tevredenheid gecompenseerd. Ze hebben 
wel een verbeterpunt meegegeven aan 
de projectleider. “De bewoners die naar 
de oude straat terugverhuizen, mochten 
meepraten over het ontwerp van de nieuwe 
woningen. Uiteindelijk koos Wierden en 
Borgen toch voor het andere ontwerp, 
omdat onze keuze boven budget ging. 
Dat begrijpen we wel, niet alles wat je zou 
willen is mogelijk. Maar we hadden de 
verwachting dat we een keuze hadden. 
Ze konden ons dan beter mee laten 
praten over punten waar we wél echt iets 
van mochten vinden. Ze begrepen onze 
feedback wel hoor, voortaan doen ze dat 
anders.”

MEER COMFORT
Ze verheugen zich al wel op hun nieuwe 
huis. “We krijgen er iets moois voor terug. 
Beter dan wat we hadden – ook al hadden 
we dat helemaal naar onze zin gemaakt, 
met een keuken en hang-wc’s. Ons huis was 
vochtig, tochtig en schimmelig. Daar zijn 
we straks vanaf. We verwachten veel meer 
comfort, ook door de vloerverwarming.”

STEEVAST

Snel terug naar de 
Ommelanderstraat

8

Als Mario en Ellen Boom hun verhaal vertellen aan Op Stee zijn ze nét verhuisd 
naar een wisselwoning. Hun huis aan de Ommelanderstraat in Ten Boer wordt 
gesloopt. Daarom wonen ze tijdelijk in een wisselwoning. Een prima huis, zeggen 
ze. Maar ze kunnen niet wachten tot ze weer terug kunnen naar hun oude stek. 

Een ‘wisselwoning’ is…
… een woning waar een 

huurder kan wonen als zijn 
woning wordt gesloopt. 
De huurder verhuist dan 

tijdelijk naar de wisselwoning. 
Als het nieuwe huis klaar is 

kan de huurder terug-
verhuizen.  

Mario en Ellen voor hun wisselwoning

O
Het huis aan de Ommelanderstraat 
wordt ‘sloop-klaar’ gemaakt.
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GELDZAKEN

Betaalproblemen? 
Laat het ons weten!
BEL ONS BIJ BETAALPROBLEMEN
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 betaalproblemen dus snel 
contact met ons op. We vinden vroeg herkennen 
van problemen belangrijk. Daarom komen we 
zelf ook in actie. Is er een huurachterstand? Dan 
zoeken we direct contact met je op. Met een brief, 
mail, telefoontje en/of een huisbezoek. 

SAMEN OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING
We zoeken altijd naar een oplossing op maat. We 
werken daarbij samen met de huurder. Voor de 
een is een betalingsregeling het beste, een andere 
huurder heeft meer aan een verwijzing naar een 
andere organisatie in ons sociaal netwerk.

FINANCIEEL ADVIES OP MAAT
Via Wierden en Borgen kunt u zich aanmelden 
voor gratis en vrijblijvend financieel advies met De 
VoorzieningenWijzer. In een persoonlijk gesprek 
zoekt een medewerker van De VoorzieningenWijzer 
samen met jou uit op welke toeslagen je recht 
hebt en hoe je dit aanvraagt. Op dit moment is de 
VoorzieningenWijzer beschikbaar voor huurders in 
de gemeente Groningen. 

Ook de gemeente Eemsdelta, Westerkwartier en 
Het Hogeland bieden hulp bij betaalproblemen. 
Kijk voor het overzicht op wierdenenborgen.nl/
hulp-bij-geldzaken.

Bellende robot
Je loopt achter met de huur? Schrik dan niet 
als je door een 088-nummer wordt gebeld. 
Dat 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. Kun je niet 
opnemen? Dan belt de call robot je op een 
ander moment terug.

‘Op zoek naar een oplossing op maat’

Mind2Pay
Als je de huur een keer vergeet over te maken, 
krijg je van ons een e-mail of brief via ons 
systeem Mind2Pay. Hierin 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. Goed te 
weten: je ontvangt de mail via het mailadres 
wierdenenborgen@mind2pay.com. 

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. 

Zoutkamp
In de Prins Bernhardstraat komen we Maciej 
tegen. Maciej komt uit Polen en woont al 
acht jaar met zijn vrouw en zoon in de Prins 
Bernhardstraat. Hij werkt bij een dakdekker in 
Uithuizermeeden maar nu even niet – hij heeft 
een ongeluk gehad.
 
BARBECUEËN MET DE HELE BUURT 
Achter het huis staat een grote barbecue. 
“Als we barbecueën komt vaak de hele buurt 
langs. Misschien gaan we volgende week weer 
barbecueën!” Hij houdt van wielrennen en doet 
mee aan koersen. In Polen reed hij ‘La Coupe du 
President de la Ville Grudziadz’, vertelt hij. Trots 
poseert hij met het bewijs: zijn shirt.

Hoe is het om in Zoutkamp te wonen? Op Stee ging op pad en zocht het uit. 

BIJ ONS IN

HIER OPGEGROEID
Tegenover Maciej woont Miranda. Zij groeide op 
in Zoutkamp en wil er nooit meer weg. “Al mijn 
vrienden en vriendinnen wonen hier.” Het huis vindt 
ze een beetje krap. Ze zijn namelijk met z’n vijven: 
zij, haar partner en drie kinderen. Wesley van 12 
komt er even bij zitten. “Hij heeft een klein bootje, 
net als bijna alle kinderen in Zoutkamp. Dat vindt 
hij geweldig”, zegt Miranda. “Dit is een heel gezellig 
buurtje. De mensen zijn oprecht. Je kunt zo naar de 
buurman om wat gereedschap te lenen en naar de 
buurvrouw voor een kopje koffie.” Als we wegrijden 
zit het hele gezin in de zon voor het huis. Ze zwaaien. 
Het is fijn wonen in Zoutkamp.

Op Stee • 11

'De mensen 
zijn oprecht’
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Jelmer is aanspreekpunt voor huurders 
tijdens renovatie- en sloop-/nieuwbouwprojecten. 
“Ik zorg ervoor dat de bewoners weten wat er gaat 
gebeuren met hun woning. Ik leg de plannen uit, 
overleg over wensen en beantwoord vragen.” Jelmers 
doel? “Ik wil dat huurders zich gezien en gehoord 
voelen. Ze kunnen altijd bij mij terecht.” Jelmer 
doet dit werk 2 jaar. “Het ene moment zit ik bij een 
bewoner aan de koffie, het andere moment praat ik 
met de aannemer of met de huurdersvereniging. Die 
afwisseling maakt het leuk!”

OP PAD MET...

JELMER 
     DE VRIES

12 Op Stee • 13

De dag begint met koffie en een werkoverleg 
met de projectleider, een collega-woonconsulent 

en een projectopzichter. Jelmer: “Naast de 
stand van zaken en de planning nemen we 

ook bewonersvragen door. Een huurder heeft 
gevraagd waarom een deel van zijn dak niet is 

afgetimmerd. Een terechte vraag; het is over het 
hoofd gezien. We besluiten de aannemer in te 

schakelen. Verder bespreken we onze nieuwsbrief 
voor projecten.”   

Terug op kantoor. “Bij mijn werk hoort ook 
administratie”, vertelt Jelmer. “Ik werk de afspraken 

uit die zijn gemaakt en zorg dat huurders de 
goede overlastvergoedingen krijgen. Ook handel 
ik terugbelverzoeken af. Vanmiddag bel ik onder 

andere met mevrouw Haan. Zij wil weten wanneer 
haar woning aan de beurt is voor renovatie. Ik 

check de planning en geef haar een datum door.” 

Jelmer is in Zuidwolde voor een bewonersavond.  
“Op deze avond vertellen we aan huurders over onze 
plannen voor de renovatie van hun jaren ’60-woning. 
De huurders zijn enthousiast, maar hebben wel 
wat vragen. Bijvoorbeeld of we de verwarming 
in de keuken kunnen verplaatsen. Ideeën van 
huurders zijn prettig, zij wonen er immers. Bij een 
renovatieproject werken 3 partijen samen: de 
bewoner, de aannemer en wij. We doen het echt  
met elkaar!”

Jelmer stapt in de auto voor een 
keukentafelgesprek met meneer en mevrouw 
Konings. “Tijdens zo’n gesprek leg ik uit wat 
we gaan doen in het project. Ook wil ik graag 
weten waar we rekening mee moeten houden. 
Deze woning moet voor de renovatie helemaal 
leeggehaald worden, maar dat kan dit echtpaar 
niet zelf. Ik regel een tijdelijke woonplek en zorg 
dat er een verhuizer komt. Meneer Konings is 
opgelucht: dat is een zorg minder.”

8:30
uur

10:30
uur

13:30
uur

19:30
uur

R

Woonconsulent projecten



WAT IS VERDUURZAMING?
Bij het verduurzamen van een woning 

pak je altijd eerst ‘de jas’ van de 
woning aan. Dat betekent dat we 

het dak, de buitenmuren en de vloer 
isoleren en isolerend glas plaatsen. 
Dit zorgt ervoor dat de woning niet 

onnodig warmte verliest. Ook voegen 
we duurzame energiebronnen toe, 
zoals zonnepanelen of in sommige 

gevallen een (hybride) warmtepomp. 
Wat we doen verschilt per woning.

Verduurzaming, welke woningen eerst?
VRAAG ‘T OP STEE

Begrippenlijst
* Warmtevraag:
Dat is de hoeveelheid gas en elektriciteit die er 
nodig is om een huis warm te houden.
** Energielabel:
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
een huis is. Hoe lager het energielabel van het 
huis, hoe meer energie er nodig is om het te 
verwarmen. Energielabel A is hoog, energielabel 
G is laag.
***  (Hybride) warmtepomp:
Een warmtepomp vervangt een CV-ketel en 
verwarmt je huis. Bij een hybride warmtepomp 
houd je de CV-ketel. De CV-ketel springt dan bij 
als het buiten erg koud is.

14

Wierden en Borgen heeft als doelstelling dat alle woningen in 2050 CO2-neutraal 
zijn. Om dat te kunnen doen moet de ‘warmtevraag’* van woningen omlaag. Dat 
doe je door ze goed te isoleren en aan te sluiten op duurzame energiebronnen. 
Bijvoorbeeld een warmtepomp*** of zonnepanelen. Voor Wierden en Borgen 
is deze klus de komende jaren topprioriteit. De woningen die het slechtst zijn 
geïsoleerd, komen als eerste aan de beurt. 

Voorrang woningen energielabel E, F of G
Het is de bedoeling dat al onze woningen straks een 
lage warmtevraag hebben. Dit betekent dat ze goed 
zijn geïsoleerd en relatief weinig energie verbruiken. 
Dit noemen we verduurzaming. De woningen die 
het slechts zijn geïsoleerd zijn als eerste aan de 
beurt voor verduurzaming. Dat zijn ongeveer 800 
woningen met een energielabel** E, F of G. Deze 
woningen zijn soms onderdeel van een woningrij of 
gebouw met ook betere energielabels. Die woningen 
pakken we dan ook meteen aan. Dat zijn er ongeveer 
500.  

Elk jaar ongeveer 220 woningen verduurzaamd 
De verduurzaming van woningen met een 
energielabel E, F of G is een flinke klus. En door 
de hoge energie prijzen is het nog belangrijker 
geworden om dit snel te doen. We pakken daarom 
zoveel mogelijk woningen per jaar aan. Dat zijn 
elk jaar zo’n 220. Uiterlijk eind 2028 zijn dan alle 
woningen met energielabel E, F of G klaar. En we 
proberen dit nog sneller te doen. Op dit moment zijn 
we druk bezig met de voorbereidingen. Zodat we in 
2023 van start kunnen met een aannemer. 

Daarna woningen met energielabel C of D
We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken. 
Daarom zijn de woningen met energielabel C of D 
aan de beurt als de woningen met energielabel E, 
F en G klaar zijn. Woningen met energielabel A of 
B zijn al goed geïsoleerd. Daar heeft meer isoleren 
in de meeste gevallen geen zin. Wel komen deze 
woningen later nog in aanmerking voor een (hybride) 
warmtepomp of zonnepanelen, als ze die nog niet 
hebben. Het dak moet dan wel geschikt zijn voor 
zonnepanelen.

  

 

(Hybride) 
warmtepomp 

plaatsen
Zonnepanelen

plaatsen

Dak
isoleren

Isolerend glas 
plaatsen

Buitenmuur
isoleren

Vloer isoleren

DIT IS NIET ALLES: OOK 
VERDUURZAMING DOOR 

RENOVATIE- EN NIEUWBOUW 
Er zijn ook andere projecten waarin we 

verduurzamen. Het gaat om projecten waarbij 
we woningen renoveren of slopen met 

vervangende nieuwbouw. Bij nieuwbouw maken 
we de woning ook meteen gasloos. Voorbeelden 

van deze projecten zijn onder andere 
200 woningen in Bedum (renovatie en 
sloop/nieuwbouw) en 220 woningen 

in Groningen in de wijk Oosterhoogebrug 
(renovatie). Kijk voor meer informatie 

over lopende projecten op 
wierdenenborgen.nl/projecten. 
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Moestuin? Probeer ’t gewoon! 
In hun achtertuin in Uithuizermeeden 
verbouwen meneer en mevrouw Annaars 
rode bieten, wortelen, peterselie, sla en nog 
veel meer. Ze oogsten bijna het hele jaar 
en maken er bijvoorbeeld groentesap van. 
Hun geheim? Niet moeilijk doen, gewoon 
proberen. Ze geven een paar tips! 

Moet je zaadjes voorzaaien? 
“Nee hoor. Wij stoppen zaadjes rechtstreeks in de 
grond en verdelen het in rijen. Als plantjes gaan 
groeien, dan staan ze soms te dicht op elkaar. Dan 
halen we er wat uit, de sterkste laten we staan.” 

Wanneer moet je zaaien? 
“Wij kijken wat er op de verpakking van de zaadjes 
staat. Rode bietjes kun je vanaf half maart tot juli 
zaaien. Als we in mei de eerste oogst hebben, dan 
zaaien we nog een keer.”

Eten de slakken niet alles op? 
“Soms gebeurt dat. Wij hebben een opstaande rand 
rond de moestuin gemaakt van oude dakpannen. 
Dat helpt. En als slakken de jonge sla opeten, dan 
zaaien we opnieuw.”

Moet je vaak onkruid wieden? 
“Nee hoor, dat hoeft echt niet elke week.  
Je moet het gewoon een beetje bijhouden.”

Gebruiken jullie bestrijdingsmiddelen?
“Niets, onze groente is onbespoten. En dat proef je. 
Wortels zijn sappiger dan uit de winkel, rode bieten 
hebben een fellere kleur. Groenten uit de moestuin 
zijn echt veel lekkerder!”

Hier vind je 
een lekker 

recept uit eigen 
moestuin!

Wilt u ook een 
moestuin, maar 
heeft u weinig 

ruimte? Dan is een 
buurtmoestuin 

misschien 
een idee.

Wierden en 
Borgen ondersteunt 
ideeën voor buurt-

moestuinen vanuit het 
Leefbaarheidsbudget. 

Lees meer hierover 
op pagina 28.

KOKEN UIT EIGEN TUIN

Zo verklein je de
kans op inbrekers

VEILIG THUIS

Ga je een dagje weg of lekker op vakantie? Maak het 
inbrekers dan niet te makkelijk! Wouter Jan Tobbe is 
allround onderhoudsmedewerker van Wierden en 
Borgen. Hij wijst op mogelijk zwakke plekken in en 
om het huis én geeft tips.

De deur uit? Draai ‘m op slot!
“Een simpele maar belangrijke tip is: draai de deur op slot 
als je weggaat. Ook als je even je kinderen van school haalt. 
Veel mensen trekken de deur gewoon achter zich dicht. 
Maar ze beseffen niet dat een inbreker dan maar een paar 
seconden tot een minuut nodig heeft om binnen te komen.”

Haal de sleutel uit het gevelkluisje
“Oudere mensen hebben vaak een gevelkluisje naast  
de deur hangen met een huissleutel erin, bijvoorbeeld  
voor de zorgverlener. Die kluisjes zijn beveiligd met  
een code. Helaas is het vrij gemakkelijk om de 
code te kraken. Haal de sleutel dus altijd uit het 
kluisje als je langere tijd weggaat.”

Sluit draai- en kiepramen
“Een draai- of kiepraam dat op een kier 
 staat, is vanaf de buitenkant zo geopend. 
Zónder dat je sporen van inbraak ziet. Het is 
dus verstandig om zulke ramen dicht te doen 
als je een dag weg bent of op vakantie gaat.”

Gebruik een tijdschakelaar
“Inbrekers werken graag in het donker.  
Geef ze die kans niet! Zorg ervoor dat het  
lijkt alsof er iemand thuis is ’s avonds door 
een paar lampen in huis aan te laten gaan met 
een tijdschakelaar. Een bewegingssensor op de 
buitenverlichting is ook een goed idee.”

Maak het inbrekers niet gemakkelijk
“Inbrekers pakken alle kansen die ze krijgen. 
Een ladder die tegen het huis staat terwijl een 
bovenraam open staat, kan al genoeg zijn. Loop  
eens een rondje om je woning. Ligt of staat er iets  
dat inbrekers kunnen gebruiken? Haal dat weg.” 

16 Op Stee • 17
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150 woningen worden 
een ‘Duurzaam Thuis’

18

Met het project Duurzaam Thuis pakken we 150 woningen in 6 dorpen aan. De bewoners krijgen 
na lange tijd duidelijkheid. De woningen vielen in het versterkingsprogramma van de NAM. 
Vanwege de afbouw van de gaswinning en nieuwe richtlijnen, is versterking niet meer nodig.  
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Meneer en mevrouw van der Laan wonen sinds 1979 in hun woning in 
Bedum. Ze zijn blij met de plannen voor verbetering en verduurzaming. 
‘Straks is onze woning een stuk comfortabeler. Daar kijken we naar uit!’

Meneer van der Laan (70) was twee jaar geleden 
wel even verrast toen 3 medewerkers van Wierden 
en Borgen bij hem aanbelden. “Ze vertelden dat er 
plannen waren om onze en andere woningen in 
Bedum te verbeteren en te verduurzamen. Dus ik 
heb ze gelijk binnen gevraagd. Want ik had daar ook 
wel ideeën over.” 

Meer comfort
De familie Van der Laan woont al ruim 40 jaar met 
veel plezier in hun hoekwoning uit de jaren ‘70. “Jaren 
geleden hebben we zelf al eens wat aanpassingen 
gedaan, zoals dubbel glas beneden”, vertelt meneer 
Van der Laan. “Maar boven is nog enkel glas en dat 
zorgt voor vochtoverlast. Ook hebben we last van 
tocht. Op zolder, maar ook in de keuken; daar zien 
we de luxaflex soms heen en weer gaan. We hebben 
wel behoefte aan meer comfort en dat hebben we 
ook aangegeven tijdens dat keukentafelgesprek.”

Wensen meegenomen
Dat Wierden en Borgen de huurders persoonlijk 
betrekt bij de plannen, ervaart meneer van der Laan 
als positief. “Veel van onze wensen zijn meegenomen 
in de definitieve plannen en dat is fijn. We voelen 
ons gehoord. Ook aan onze wens voor een nieuw 
schuurtje is voldaan. Liefst hadden we ook een nieuw 
toilet gekregen, maar dat zit er helaas niet in. Dat van 
ons is gedateerd, maar nog netjes.”

Overlast
Rond de bouwvakvakantie is de woning van de 
familie Van der Laan aan de beurt. Tegen de overlast 
zien ze niet echt op. “Het zal wel stoffig zijn en 
dat is natuurlijk minder prettig. En we moeten de 
vliering leegruimen, daar zijn we nu al mee bezig. 
Maar verder zetten we ons over de overlast heen. 
We krijgen er een comfortabele en energiezuinige 
woning voor terug. Zonder kieren en beslagen 
ramen! Dat maakt alle mogelijke overlast goed.”

‘ We voelen ons in dit 
project gehoord’ 

Ze worden nu verbeterd en verduurzaamd. Zo 
wonen de huurders straks in een fijne, energie-
zuinige en toekomstbestendige woning. Het eer-
ste deelproject is dit voorjaar gestart in Bedum. 

De 150 woningen van Duurzaam Thuis staan in 
Bedum, Garmerwolde, Onderdendam, Roode-
school, Ten Boer en Uithuizermeeden. “Deze 50 
jaar oude woningen voldoen niet meer aan de 
huidige comforteisen”, vertelt projectleider Sas-
kia van Lissum. “Daarom willen we ze verbeteren 
en verduurzamen.”

In gesprek met huurders
Het project bestaat uit 6 deelprojecten. 
Bij elk deelproject moet minimaal 70% van de 
bewoners instemmen met het voorstel. “Het is 
hún thuis”, zegt projectconsulent Karin Prinsen. 
“We hebben bewoners gevraagd hoe ze hun 

woning nu ervaren. En een aantal bewoners 
heeft met ons samengewerkt aan het verbeter- 
en verduurzamingsplan. De werkzaamheden 
voeren we eerst uit in een modelwoning. Dit is 
een leegstaande woning waar bewoners alle 
aanpassingen kunnen zien. Zo weten ze waar ze 
mee instemmen.”

Eerste deelproject van start
Het eerste deelproject startte eind april. 
De huurders hoeven hun woning niet uit tijdens 
de werkzaamheden. Wie behoefte heeft aan een 
rustige plek, kan overdag gebruik maken van 
de rustwoning”, vult Karin aan. Als het volgens 
planning gaat zijn alle woningen in het najaar 
van 2023 klaar. 

' We betrekken onze 
huurders bij de 
plannen. Het is immers 
hun thuis’

Een ‘rustwoning’ is….
… een ingerichte 

woning waar huurders 
overdag tot rust kunnen 

komen tijdens de 
werkzaamheden.

A

'We krijgen er een
comfortabele en 
energiezuinige

woning voor terug’

Het project volgen? 
Kijk op wierdenenborgen.nl
/projecten
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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 wierdenenborgen.nl/projecten.

Op Stee • 21

Het Hogeland

Bedum 
•  Renovatie en sloop/nieuwbouw in 

Professorenbuurt, Borgenbuurt en 
Zeeheldenbuurt

• Duurzaam Thuis
• Nieuwbouw Poelsnip
•  Renovatie en verduurzaming 

Walfridusbuurt Hoogkerk
• Renovatie en verduurzaming Oosterhoogebrug
• Renovatie en verduurzaming Halmbuurt 
• Renovatie en verduurzaming Christina- en Margrietstraat

Leens
•  Nieuwbouw Prinses 

Beatrixstraat
•  Sloop/nieuwbouw J.P. 

Beukemastraat

Wehe Den Hoorn
Sloop/nieuwbouw 
Rochefortstraat

Onderdendam
Nieuwbouw Stadweg 

Winsum
Nieuwbouw Munstertil 

Ten Boer 
Sloop/nieuwbouw 
Blinkerdlaan en 
Ommelanderstraat

Ten Post 
Sloop/nieuwbouw 
Johan Rengersstraat 
en Oldenhuisstraat

Eemsdelta

Loppersum
Sloop/nieuwbouw 
Duursumerweg, 
Pomonaweg en 
Badweg 

Westerkwartier Groningen

N

BEDUM
Borgenbuurt

WEHE DEN HOORN
Rochefortstraat

HOOGKERK
Halmbuurt

WINSUM
Munstertil
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BETAALBAAR WONEN
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“In ons Ondernemingsplan staan onze doelen en 
acties voor 2021 tot en met 2025. We werken aan 12 
doelen en die staan centraal bij alles wat we doen. 

1 van de doelen is dat de woonlasten betaalbaar 
moeten zijn voor onze huurders. Een onderwerp 

dat veel mensen bezighoudt. En terecht, want 
alles wordt duurder en we leven in onzekere 
tijden. Iedereen merkt de hogere prijzen, 
bijvoorbeeld voor energie. 

Kwaliteit woning bepaalt de huurprijs
Hoeveel je betaalt voor energie heeft veel 
te maken met het type woning waarin je 
woont. Daarom bepaalt de kwaliteit van 
de woning de huurprijs. Woon je in een 
slecht geïsoleerde woning met een laag 
energielabel, zoals E, F of G, dan betaal 
je relatief minder huur. Wij vinden dat 
rechtvaardig. In een woning die niet goed 
is geïsoleerd, ben je namelijk meer kwijt 
voor energie. Dat is ook de reden dat 
elke huurwoning bij Wierden en Borgen 
een eigen huurprijs heeft. Hoe beter 
of groter de woning is, hoe hoger de 
huurprijs. 

Waardevol wonen, van Stad tot Wad. Daar 
wil Wierden en Borgen voor zorgen. En niet 
alleen voor de huurders van nu, maar ook voor 
volgende generaties. Daarom richten we onze 
blik op de toekomst. We kijken ver vooruit 
naar 2030 en 2050, en we maken plannen en 
afspraken voor de komende jaren. Die plannen 
lees je in het Ondernemingsplan van Wierden 
en Borgen. Matthieu van Olffen, directeur-
bestuurder vertelt erover.  

Kosten huur én energie 
gaan hand in hand 

Afspraken over huurbeleid met 
huurdersorganisatie
Dit zijn allemaal afspraken die in ons 
huurbeleid staan. We hebben ze samen 
met de huurdersorganisaties gemaakt. 
De afspraken zijn vastgelegd in een 
overeenkomst. Daar hebben we allemaal onze 
handtekening onder gezet.  

‘We willen duurzame 
woningen verhuren’

In ons huurbeleid staat ook een afspraak over 
de huurverhoging. Die stijgt elk jaar met de 
inflatie. De huurverhoging moeten we doen. 
We hebben dat geld namelijk nodig om onze 
woningen te verbeteren. Want dat is een 
ander belangrijk doel: we willen duurzame 
woningen verhuren die energiezuinig zijn. 
Daar werken we al hard aan en de komende 
jaren doen we er nog een schep bovenop. 

Verduurzaming van onze woningen
Eind 2028 willen we geen woningen meer 
verhuren met een energielabel E, F of G. 
Natuurlijk willen onze huurders nú een 
oplossing voor hun hogere energieprijzen. 
Maar we kunnen niet alle woningen tegelijk 
verbeteren naar energielabel A. Daarom 
kiezen we ervoor om onze slechtste huizen als 
eerste aan te pakken. 

Dat kan betekenen dat sommige huurders 
langer moeten wachten op isolatie. Die 
mensen komen misschien in aanmerking voor 
zonnepanelen. We maken daar nu een plan 
voor en komen snel met meer informatie. 
Woonlasten, energiezuinig wonen en 
duurzaamheid: we zijn er elke dag mee bezig.” 

Lees meer over de verduurzaming van onze 
woningen op pagina 14 en 15.

De 12 doelen uit het 
Ondernemingsplan 

op een rij:

Het Ondernemingsplan
vind je hier T
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HUURDERSORGANISATIES

Secretaris zijn van de 
huurdersorganisatie HEG was 
een mooie en leerzame tijd. “Als 
huurders problemen hebben met 
Wierden en Borgen, en ze komen 
er zelf niet uit, dan kunnen ze 
ons inschakelen. Het is heel mooi 
om hen met raad en daad bij te 
staan”, zegt Albertina.

Onderhoud en 
aardbevingsproblematiek
Problemen gaan vaak over het 
onderhoud van woningen. Daarbij 
is de aardbevingsproblematiek 
het meest lastige onderwerp. 
Veel onderhoud is uitgesteld 

door onduidelijkheid over de 
versterkingsopgave. “Dat leidt tot 
grote onzekerheid bij huurders. 
Zij zijn enorm afhankelijk van 
Wierden en Borgen. En Wierden 
en Borgen is weer afhankelijk van 
de beslissingen van IMG en de 
overheid. Als de communicatie 
verbetert, als er begrip is en een 
menselijke aanpak, dan wordt er 
al veel gewonnen.” 

Verandering van taken
De invoering van de Woningwet 
in 2015 zorgde voor grote 
veranderingen in de taken 
van huurdersorganisaties. 

“We kunnen meer betekenen voor 
huurders door mee te denken. 
Het werd daarmee drukker. 
Maar het werd ook leuker, ik heb 
elke week bijgeleerd. Wil je ook 
meebesturen? Meld je dan aan!”

Albertina’s tijd bij de 
huurdersorganisatie was leuk en 
veelzijdig. Zij kijkt met plezier op 
de afgelopen jaren terug. “Ik wil 
graag iedereen bedanken voor de 
samenwerking.” 

Albertina Nienhuis stopt  
Bedankt voor je inzet!  
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HO HEG is op 
zoek naar jou!  
 

Stichting Huurdersorganisatie HEG heeft 
ruimte voor nieuwe aspirant bestuursleden en 
een secretaresse. HO HEG zoekt mensen die 
liefst ervaring hebben met bestuurlijk werk. 
Het is een pre als je zelfstandig en digitaal kunt 
werken én natuurlijk dat je belangstelling hebt 
voor volkshuisvesting.  
 
HO HEG is een gezellige enthousiaste 
groep mensen om mee samen te werken. 
Bestuursleden en de secretaresse 
krijgen een vrijwilligersvergoeding en 
scholingsmogelijkheden. Meer weten? Lees 
dan verder op de website hoheg.nl en reageer! 

Wat doet een 
huurdersorganisatie (HO)?  

Bij Wierden en Borgen zijn 3 huurders-
organisaties actief. Deze HO’s komen op voor 
de belangen van huurders. Ze geven gevraagd 
en ongevraagd advies over onderwerpen 
als het huurbeleid, het sociaal plan en de 
huurverhoging. En ze kunnen bemiddelen 
als er moeilijkheden zijn tussen huurders en 
Wierden en Borgen. 

Ook zijn ze volwaardig (overleg)partner bij 
het maken van lokale afspraken op het 
gebied van wonen. Gemeenten, 
woningcorporaties en HO’s maken 
die afspraken samen. Dit heten 
prestatieafspraken. Deze gaan 
bijvoorbeeld over de hoeveelheid 
betaalbare huurwoningen, de leefbaarheid 
van een wijk en de duurzaamheid van de 
huurwoningen. 

CONTACT 
HUURDERSVERENIGING 
DE MARNE - DE TERPEN

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

www.demarnedeterpen.nl.

HUURDERSORGANISATIE  (HO HEG)
EEMSDELTA GRONINGEN

Verbindingsweg 8 • 9781 DA Bedum
stichtinghoheg@outlook.com

 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!

i

Per 1 mei stopte Albertina Nienhuis na 8,5 jaar als secretaris van de 
huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG). Het was 
een leerzame tijd, maar nu trekt de vrijheid. Ze wil samen met haar man 
genieten van de kleinkinderen en met de caravan op stap. 

‘Ik heb elke week 
bijgeleerd’
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KLEINTJE OP STEE

Zoek de Wiebo’s  
PUZZEL & KLEINTJE OP STEE

Door het hele magazine zijn verschillende 
Wiebo’s met een letter verstopt. Hiernaast zie 
je er eentje als voorbeeld. Deze letter doet ook 
mee. Vind ze alle 13 en maak van de letters 
een woord. Stuur je antwoord voor 31 juli op 
naar opstee@wierdenenborgen.nl en maak 
kans op een klusbon van €50,-

KLEUR IN

1

5

3

7

2

6

4

8

Kleur de vlakken in met 
de kleur die hoort bij het cijfer.

E

Bron: www.tijdmetkinderen.nl

V

Vergroen je tuin! 
#DOESGROEN

We zijn in Nederland dol op betegelde tuinen. Dat is niet 
fijn bij hoosbuien of een hittegolf. Het regenwater en de 
warmte kunnen namelijk nergens heen in een tuin vol 
tegels. Een groene tuin lost dit voor een groot deel op 
én is ook nog eens goed voor het klimaat. En het is niet 
moeilijk! Zo pak je het aan:

Vervang tegels door planten
Het klimaat verandert. Er is meer 

regenval, én meer hitte. Door je tuin te 
vergroenen loopt het water beter weg, 

want ‘groen’ werkt als een spons. En bomen 
en planten geven verkoeling.  Veel werk 

is een groene tuin niet. Plantjes als 
kattenkruid, ooievaarsbek, maagdenpalm, 

zenegroen en vrouwenmantel zijn 
onderhoudsarm. Vraag ernaar bij het 
tuincentrum. Met de tuintegels die je 

weghaalt, kun je de rand voor 
een plantenbak 

maken.  

Maak een geveltuintje 
Haal 1 rij tegels weg langs 
je woning en je hebt al een 

geveltuintje. Plaats er bloemen en 
heemplanten in en de buitenmuur 

fleurt helemaal op. Pas wel 
op met plantenwortels die 

schadelijk kunnen zijn voor de 
fundering van je woning. 

Maak een 
insectenhotel 
Ook kun je een 

insectenhotel plaatsen. 
Deze maak je gemakkelijk 

zelf! Kijk daarvoor op 
de website van 

Natuurmonumenten.

Plaats een regenton 
Met een regenton vang je 

regenwater op, dat je weer kunt 
gebruiken voor het besproeien 
van je tuin. Leuk, en duurzaam. 
Wil je een regenton plaatsen? 

Vul dan een ZAV-formulier 
in op onze website 

wierdenenborgen.nl
/zav.

Wist je dat … 
…je tuin-/handgereedschap

kunt lenen van Wierden 
en Borgen? Het Woonpunt 

helpt je verder. Bel 
naar (050) 402 37 50 of 
mail naar woonpunt@
wierdenenborgen.nl 
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Wil je meer plezier beleven aan de plek waar je 
woont? Vraag dan het Leefbaarheidsbudget aan bij 
Wierden en Borgen. Daarmee geef je je straat of 
buurt een oppepper. Of organiseer een ontmoeting 
met je buren! 

Woonconsulent Raja Koolhof legt uit wat het 
Leefbaarheidsbudget is. “Wij verhuren niet alleen woningen, 
maar hebben ook aandacht voor de plek waar onze huurders 
wonen. In de buurt en in de wijk gebeurt een heleboel. Soms 
zijn dat mooie dingen, maar soms kan het beter. We hebben 
een potje geld dat we daarvoor kunnen inzetten. Dat is het 
Leefbaarheidsbudget.” 

Organiseer een activiteit voor 
plezierig, schoon en veilig wonen  
Huurders kunnen het Leefbaarheidsbudget aanvragen voor 
veel verschillende ideeën, vertelt Raja: “Een bankje bij een 
wooncomplex, een AED-apparaat, of een cursus daarvoor. 
Het opknappen van een binnentuin, een extra treetje bij 
een stoep, het kan allemaal. Je kunt ook denken aan sociale 
activiteiten. Zoals het organiseren van een buurtbarbecue 
of een brunch. Of een schoonmaakactie met de hele buurt. 
Zolang het maar bijdraagt aan plezierig, schoon en veilig 
wonen.” 

“Wat er mogelijk is, is altijd maatwerk”, zegt Raja. “Maar we 
willen heel graag ons budget gebruiken. Dus vraag het aan!” 

Vraag het leefbaarheidsbudget aan
Heb je ideeën om je buurt te verbeteren? 
Bel dan met Wierden en Borgen (050) 402 37 50, of 
stuur een e-mail naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. 
Eén van de woonconsulenten helpt je verder. 

Op wierdenenborgen.nl/
leefbaarheidsbudget 
vind je meer informatie.

VEUR MEKOAR

Informatie Wierden en Borgen

De Vlijt 30, Bedum

Postbus 103, 9780 AC Bedum

woonpunt@wierdenenborgen.nl

www.wierdenenborgen.nl

(050) 402 3750

Oppepper 
voor je buurt 
of straat
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COLOFON 
Op Stee is het huurdersmagazine van 
woningstichting Wierden en Borgen. 
Het magazine verschijnt twee keer per jaar. 
We versturen het naar alle huurders. 
De inhoud maken we met aandacht, maar 
er kunnen fouten in staan. Je kunt daarom 
geen rechten ontlenen aan de informatie 
in de Op Stee. Artikelen zijn in overleg met 
team Communicatie voor publicatie op 
een andere plek beschikbaar. Op Stee is 
samengesteld door het redactieteam en 
team Communicatie. 
Tekst, ontwerp en vormgeving: Vonc 
Communicatie Fotografie: Lyuda Stinissen 
en Boven het Noorden Druk: Van der Eems 
Oplage: 6.900.


