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   Lunchcafé Tramhalteplein: 
 “Elke dag weer blij van positieve reacties”



‘Het ging er spiritueel aan toe. 
Dan ben ik los...’

Mammoet

Het is, zo half om half in en na de vakanties, de tijd van de festivals, de 
dorpsfeesten, de opera’s en de openluchtspelen. In augustus was ik op 
uitnodiging van de gemeente bij het spektakel in Nijetrijne (was leuk!). 
Zondag  september was ik, wederom op uitnodiging, bij de voorstelling 
‘Mammoet’ in het verre Buinen. Later die week mocht ik mee naar ‘Shake-
speare’ in Diever. Ik deed zo in één maand meer cultuur op dan in de rest 
van het jaar.

    Dat ‘op uitnodiging’ is trouwens wel een soort van 
noodzakelijke ‘schop onder de kont’ om te gaan. Zonder 
aandrang van buitenaf breng ik niet de zelfdiscipline op 
om me cultureel te verrijken. Overigens, los van wat er ter 
voorstelling getoond wordt, zijn de plaatsen van opvoering 
vaak op zich al een belevenis. Dat geldt zeker voor Nijetrijne, 
waar de opera steevast wordt verzorgd aan de oever van 
De Scheene. Maar het gold, eerlijk is eerlijk, op die vroege 
septemberavond ook voor Buinen: achter het podium lag het 
uitgestrekte, nog net in bloei staande, heideveld te baden in 
het licht van de ondergaande zon. Een 
prachtig vergezicht.

Een diffuus licht verspreidende zon 
geeft echter weinig warmte af. Er 
stond die avond bovendien een ste-
vige, koude wind. En als een stuk niet 
beklijft, dan krijg ik het sowieso koud. 
Uitgedragen werd dat we heden ten dage los zijn geraakt van 
de natuur. Aan de hand van de verteller maakten we kennis 
met het doen en laten van onze voorouders in de tijd van de 
mammoet, toen de verbinding met de natuur kennelijk wel 
oké was. De verteller was ook leider van een ‘genootschap’, 
waarvan de leden een ‘mythische reis’ naar dat verleden 
maakten om het evenwicht te herstellen. Het ging er spiri-
tueel aan toe. Dan ben ik los. Dusss … dikke trui aan, jas stijf 

dicht en twee plaids gewikkeld om romp en benen, om ze 
warm te houden. 
Er verschenen wat scheuren in het intellectuele gebeuren, 
doordat de dochter van de leider liet weten wel klaar te zijn 
met het ‘gedoe’. Ze maakte haar onvrede kenbaar via taalge-
bruik dat van mijn dochter had kunnen zijn. Herkenbaar, er 
was geen woord Spaans bij … Heerlijk!   

En toch … de onderliggende moraal was dat wij als mens-
heid doen alsof alles om ons mensen draait en dat we 

doorschieten in het gebruik van de 
natuurschatten van de aarde. Da’s een 
keiharde confrontatie met gedrag dat 
ook de grenzeloze CO2-uitstoot heeft 
veroorzaakt… Reden waarom wij als 
woningstichting nu druk doende moe-
ten zijn met (het nadenken over) het 
verduurzamen van onze woningvoor-

raad. Ik zou willen dat ik die klus ook op een zondagavond 
kon klaren ... 

Ik wens u veel leesplezier met deze Wooninfo.

Hartelijke groet,
Sake Lageveen
Directeurbestuurder 

I N H O U D

voorkomen? Kies dan voor een onderhouds-
arme ‘groene’ tuin. Lees er alles over in onze 
tips. 

Zoals u van ons gewend bent, heeft u deze 
Wooninfo via de brievenbus gekregen. Dat 
blijft zo! Uit ons onderzoek is gebleken dat de 
meesten van u ons blad lezen en dan het liefst 
van papier. Fijn en goed om te weten. 

Veel leesplezier gewenst! 

   In het voorwoord leest u de gedachten 
van directeur Sake Lageveen over verduurza-
ming na een koude avond in het verre Buinen. 
Verduurzaming van woningen is een belang-
rijk onderwerp. Ook in het interview van 
RvC-lid Roelof Bos komt dit terug. Hoe zorg 
je voor kwalitatief goede en betaalbare wo-
ningen? Dat is de grote vraag. In het stuk over 
de nieuwbouw in Noordwolde en Wolvega 
kunt u lezen en zien hoe de woningstichting 
hiermee bezig is. Wilt u zelf iets doen op het 
gebied van duurzaamheid en wateroverlast 
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“Het gaat mij minder om de stenen, 

maar meer om de mens en hoe die woont.”

De Bewonersraad Friesland is een belangenorganisatie die 
zich inzet voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit van huurwoningen. “Sinds in 2015 de woningwet is 
gewijzigd, heeft De Bewonersraad meer invloed. Zo zitten we 
‘verplicht’ bij overleggen, zoals over de prestatieafspraken met 
gemeente en woningcorporatie waarin ze vastleggen wat ze het 
komend jaar gaan doen. Dat wij ook partner in deze gesprekken 
zijn, daar moest de gemeente wel even aan wennen. Nu gaat het 
prima”, legt Elma uit. 

Nummer één
“De onderwerpen zijn steeds 
breder en ingewikkelder. 
Het gaat bijvoorbeeld over 
de stijgende huurprijzen, de 
Wmo of de energietransitie. 
De betaalbaarheid van de 
woningen staat voor ons 
nog steeds op nummer één”, benadrukt ze. “De huurder met 
een smallere beurs merkt momenteel niet dat het economisch 
beter gaat. Dat vind ik heel erg. We hebben niet de illusie dat we 
overal een oplossing voor hebben. Het Rijk heeft tenslotte grote 
invloed, maar we kunnen mensen wel uitleggen waar ze moeten 
zijn voor ondersteuning.”

Elma is in 1965 geboren in Utrecht, maar opgegroeid in het 

Drentse Dwingeloo. “Weststellingwerf heeft niet die Friese 
vlaktes en de bevolking spreekt over het algemeen geen Fries, 
maar Stellingwarfs. Dat past goed bij mijn Drentse achtergrond 
en ik versta het prima. Ik vind het belangrijk dat mensen zich 
in hun eigen taal kunnen uitdrukken.” Elma’s eerste indruk is 
goed: “Ik vind de huurders over het algemeen heel tevreden. Er 
komen weinig klachten binnen. De huurders kennen de mensen 
van de woningstichting persoonlijk. Die wat kleinere schaal past 
ook bij mij. Je vindt sneller je weg, want de lijntjes zijn kort. De 
woningstichting betrekt ons goed bij wat er speelt. We hebben 

een fi jne samenwerking.”

Ervaringsdeskundige
Sinds 2010 woont Elma in Giet-
hoorn en daarvoor jarenlang in 
Meppel. “Van oudsher kom ik 
vaak in dit gebied. In Mep-
pel huurde ik een woning van 

corporatie Woonconcept. Dus qua huren ben ik ervaringsdes-
kundige.” In die periode is zij ook als vrijwilliger actief geweest 
bij het VACpunt wonen, een adviescommissie van bewoners die 
de volkshuisvestingsplannen in de gemeente beoordeelt. 

Voordat Elma in 2016 startte bij De Bewonersraad, heeft ze ja-
renlang als makelaar bij een woningcorporatie in de Noordoost-
polder gewerkt. Een bewuste keuze: “Het gaat mij niet alleen 

“We kunnen voor onze leden echt van toegevoegde waarde zijn”, zegt Elma van der 
Velden. Zij is sinds begin dit jaar regiomanager van huurdersvereniging De Bewonersraad 
Friesland voor het gebied Weststellingwerf. Daarmee is zij het eerste aanspreekpunt voor 
de gemeente en de woningstichting. 

Elma van der Velden: 
“De leden zijn mijn oren en ogen”
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Uitslag onderzoek duidelijk:
papieren Wooninfo blijft!

   Duidelijke uitslag 
Fijn om te horen is dat velen van u (86%) de Wooninfo lezen. 
Driekwart hiervan krijgt het blad het liefst gewoon via de brie-
venbus. Dat laatste geldt voor oudere én voor jongere huurders. 
Bijna de helft van u zou de Wooninfo niet meer lezen als ze deze 
via internet of e-mail krijgen. Daarbij komt dat één op de vijf 
huurders geen toegang tot internet heeft. Zij kúnnen de Woon-
info dan dus ook niet meer lezen.

De uitslag is duidelijk: U vindt het fi jn om de Wooninfo te 
krijgen. En verreweg de meesten van u krijgen hem het liefst 
thuis in de brievenbus. We hebben dan ook besloten dat u de 
Wooninfo voortaan, net als voorheen, nog steeds ‘gewoon’ in 
uw brievenbus krijgt. 

Persoonlijke post 
Hetzelfde geldt voor persoonlijke berichten voor u van ons. 
Ook die willen de meeste huurders gewoon met de post blijven 
ontvangen. Dat blijft voorlopig dus ook zo.  

Wensen en ideeën
Uit het onderzoek blijkt dat u in het algemeen tevreden bent 
met wat er nu in de Wooninfo staat. We stelden u de vraag wat 
u graag zou willen lezen in de Wooninfo. U gaf daarbij heel 
verschillende onderwerpen aan. Sommigen willen bijvoorbeeld 
meer weten over het onderhoud aan woningen, de huurprijs en 
hoe je je huis zelf mag verbeteren. Anderen krijgen graag klus-, 
woon- en tuintips. En weer anderen lezen graag verhalen van en 
over mede-huurders. 
In de komende Wooninfo’s proberen we zoveel mogelijk tege-
moet te komen aan deze wensen en ideeën. 

Prijswinnaars
Zoals beloofd hebben we vijf 
VVV-bonnen (Iris-cheques) van € 50 onder de deelnemers verloot. 
De prijswinnaars zijn: 
I. Koch-Dolstra (Wolvega), K. Philippus (Wolvega), H. Modder-
man (Wolvega), H.A. From (Oldeholtpade) en R. van der Wey 
(Noordwolde). Van harte gefeliciteerd! U krijgt binnenkort uw 
prijs thuisbezorgd. 

Hoe krijgt u de Wooninfo het liefst bezorgd? Thuis in uw brie-
venbus of liever via een andere weg? Deze vragen stelden wij u 
in juni/juli. In totaal hebben 765 huurders onze vragen beant-
woord: 326 via de e-mail en 439 via de telefoon. Dat is in totaal 
bijna dertig procent van onze huurders. Was u er één van? Onze 
hartelijke dank daarvoor!

om de technische kant. Ook in dat werk had ik altijd het belang 
van de corporatie en de huurders voor ogen. In mijn huidige 
werk zit ik nóg meer aan de sociale kant. Dat past bij mij. Het 
gaat mij minder om de stenen, maar meer om de mens en hoe die 
woont.” Elma vertelt dat De Bewonersraad veel verschillende 
disciplines in huis heeft. “De ene collega is wat zakelijker en de 
ander komt meer uit de sociale hoek. Daardoor kunnen we tot 
goede afspraken komen.”

Commotie 
Leden kunnen voor individuele zaken én met onderwerpen die 
meerdere huurders in een straat of wijk aangaan, terecht bij 
De Bewonersraad. “De overkoepelende vragen zijn voor mij. 
Zo ontstond er laatst commotie rond de Ferroli cv-ketels. In de 
media verschenen berichten dat deze niet veilig zouden zijn. 
Dan doen we navraag bij de woningcorporatie”, legt ze uit. 
Ze vervolgt: “Als leden individuele vragen hebben, kunnen ze 
terecht bij de Hulpdienst.  Ook kan de Hulpdienst een bepaalde 
terugkerende vraag signaleren. Zo nodig zoek ik dat dan uit.” 

De Bewonersraad heeft verschillende Regioraden met een ver-
tegenwoordiging uit de leden van De Bewonersraad. Ook in de 
gemeente Weststellingwerf. Deze mensen zijn heel belangrijk 
voor Elma. “Ze zijn mijn ogen en oren in het veld. Tot nu toe is 
het nog een vrij statisch geheel, met een aantal vergaderingen 
per jaar. Dat gaan we veranderen”, zegt ze enthousiast. “We 
willen de leden van de Regioraad een actievere rol geven met 
een takenpakket dat persoonlijk aanspreekt. Het idee is dat zij 
signaleren wat er speelt, zodat wij daarop in kunnen haken. Zo 
kan iemand bijvoorbeeld meegaan met een wijkschouw. Of een 

gemeenteraadsvergadering bijwonen als er een belangrijk the-
ma op woongebied op de agenda staat. Andere mogelijkheden 
zijn foto’s maken tijdens herstructureringen of het plaatselijke 
nieuws bijhouden op interessante ontwikkelingen.” 

Een tweede manier om de mening van de leden te horen, is het 
online panel. “Eén keer per zes weken stellen we een vraag. Hoe 
meer mensen deelnemen, hoe beter wij de mening van de leden 
kunnen verkondigen.” Daarnaast is De Bewonersraad bezig om 
een apart ledenpanel voor ‘jongeren tot veertig jaar’ op te zet-
ten. “Deze mensen hebben andere behoeftes dan degenen die 
wat meer op leeftijd zijn. Het belangrijkste vinden we dat leden 
echt gaan meedoen. We willen laagdrempelig zijn.”  

Oproep
Daarom grijpt Elma haar kans om een oproep te doen. “Voor de 
Regioraad en het online panel zoeken we nog deelnemers uit het 
buitengebied. Leden van de Regioraad ontvangen een onkosten-
vergoeding. Voorwaarde om mee te doen is een lidmaatschap 
van De Bewonersraad. “Gelukkig is in Weststellingwerf een 
heel hoog percentage lid, zo’n tachtig procent”, lacht ze. “Dus 
geef je op voor de Regioraad of het online panel. Dit kan via de 
website of een e-mail aan info@debewonersraad.nl. Meer in-
formatie is te vinden op website: debewonersraad.nl. We zullen 
niet overvragen”, belooft ze. 

Uitslag onderzoek duidelijk:
papieren Wooninfo blijft!

Prijswinnaars

Hoe krijgt u de Wooninfo het liefst bezorgd? Thuis in uw brie-
venbus of liever via een andere weg? Deze vragen stelden wij u 

woord: 326 via de e-mail en 439 via de telefoon. Dat is in totaal 
bijna dertig procent van onze huurders. Was u er één van? Onze 
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TIP

  Het weer verandert.
 Dikke plensbuien zorgen daardoor 
steeds vaker voor wateroverlast. 
Niet alleen op straat, maar ook in 
tuinen. Een ‘groene’ tuin helpt om 
wateroverlast te voorkomen. Maar 
hoe zorg je voor zo’n ‘groene’ tuin? 

We verzamelden de volgende tips voor u: 

• Kies voor gras en planten
Leg de tuin niet helemaal vol met tegels, 
maar kies liever voor gras en planten. Op 
deze manier kan het regenwater weg 
als er een plensbui komt. Tegelijk is uw 
tuin veel aantrekkelijker voor vogels en 
andere dieren. 
Wilt u toch (een deel van) uw tuin 
betegelen? Maak dan een brede voeg 
tussen de tegels. Hierdoor kan water 
tussen de tegels in de grond zakken. Hou 
afvoerputten schoon en ook de eventuele 
greppels in de steeg ‘open’.

• Ga voor een groene haag
Een groene haag zorgt voor een hele 
goede bodem om water af te voeren. Ook 
zorgen bladeren van een heg ervoor dat 
water verdampt. Kies daarom, in plaats 
van een houten schutting, voor haagplan-
ten of struiken zoals coniferen, laurier 
of meidoorn. Denk er wel aan om ze 
regelmatig te snoeien!

• Laat losliggende bladeren liggen
Losliggende blaadjes kunt u gewoon in 
uw tuin laten liggen. Bij het verteren van 
de blaadjes ontstaan er namelijk stoffen 
die goed zijn voor de bodem. Dat geldt 

Tips: Voorkom wateroverlast 
Kies voor een onderhoudsarme ‘groene’ tuin

trouwens niet voor eikenbladeren, daar 
gaat uw gras dood van. Haalt u de natte 
bladeren wel weg van uw tuinpad? 
Anders wordt uw tuinpad glad! 

• Vang regenwater op
Daarnaast is het ook goed om regen op 
te vangen. Dat kan bijvoorbeeld in een 
regenton of een vijver. 

Tot slot: misschien denkt u dat een ‘groe-
ne’ tuin veel onderhoud vergt. Dat hoeft 
niet. We vonden voor u de volgende tips 
voor een onderhoudsarme ‘groene’ tuin:

-  Groenblijvers
  Met wintergroene planten en heesters in 

uw tuin vallen bladeren of naalden niet 
uit. Daardoor geven deze planten in de 
herfst geen ‘overlast’ door blad-erlies. 
Kies voor groen dat niet te hard groeit 
zodat u er weinig onderhoud van heeft, 
dus eerder voor een taxus dan voor een 
liguster. Ook veel bodembedekkers zijn 
zulke groenblijvers. Bodembedekkers 
hebben als voordeel dat ze het (meeste) 
onkruid uit uw tuin weghouden.  

-  Stabiele planten
  Sterke planten blijven rechtop staan, 

ook als het hard waait. Door planten 
te kiezen die tegen een stootje kun-
nen, voorkomt u onnodig onderhoud. 

-  Anti-worteldoek
  Wilt u een border met beplanting 

aanleggen en heeft u geen zin om 
later onkruid te wieden? Gebruik dan 
anti-worteldoek. Dan heeft onkruid 
geen kans. Leg het doek over de wor-
tels van planten en doe bijvoorbeeld 
grind over het doek. Dat scheelt u 
veel werk.

-  Weinig potten
  Zet planten liever in de volle grond 

dan in een pot. Dat scheelt onder-
houd. U hoeft ze dan namelijk niet 
vaak water te geven, bij te mesten en 
zeker niet te verpotten. Makkelijk 
toch?
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H E R S T R U C T U R E R I N G

Stand van zaken nieuwbouw 
Wolvega en Noordwolde  

    Woningen W. Lodewijkstraat e.o. Wolvega, bijna klaar
De aannemer is zo’n beetje klaar in de nieuwgebouwde 
woningen. Op het buitenterrein is nog activiteit te zien. Alle 
materieel, afval en overtollige materialen worden afgevoerd. Nu 
wordt zichtbaar hoe het gemeenschappelijke achter-terrein met 
parkeerplaatsen vorm krijgt. Deze invulling maakt de erven van 
de tussenwoningen net zo toegankelijk als die van de eindwo-
ningen. Ook zorgt het voor vermindering van de parkeerdruk 
in de straat. De woningen worden gasloos uitgevoerd en zijn 
uitstekend geïsoleerd. Er zitten installaties in die zorgen voor 
een ‘nul op de meter’-situatie. Dat betekent dat er net zoveel 

energie wordt opgewekt als verbruikt, bij normaal gebruik van 
de woning. Dat ‘nul op de meter’ brengt dus wel extra inves-
teringskosten met zich mee. Daarvoor betalen huurders een 
Energieprestatievergoeding (EPV). Het energieverbruik en de 
oorzaken daarvan worden bijgehouden, om te kunnen zien of de 
installaties wel goed werken.  Dat gebeurt ook om de bewoners 
(indien gewenst) te kunnen adviseren over hun woongedrag. 

De uitgifte van huurcontracten loopt. Op basis van de grote be-
langstelling voor de woningen verwachten we dat alle woningen 
gelijk vanaf het begin een huurder hebben. 

   Ds. Van der Tuukstraat/Ds. Reitsmastraat, Noordwolde
Hier zijn de bouwactiviteiten nog in volle gang. Het project in 
Noordwolde loopt wat stroever dan dat in Wolvega. Dit ondanks 
dat ze praktisch tegelijk van start gingen en ook de oplevering 
gelijktijdig werd verwacht. Dat wordt vooral veroorzaakt door 
het omvallen van een bouwkraan eerder dit jaar en de naweeën 
daarvan. Zo heeft de aannemer hier nu net iets meer last van de 
drukte in de bouwsector. Daardoor zijn onderaannemers minder 
goed tijdig op het werk te krijgen. 

We verwachten dat de aannemer de woningen medio november 
aan ons oplevert. In december gaan we de huurcontracten af-
sluiten. De energetische kwaliteit van de woningen moet straks 
dezelfde zijn als die van de woningen aan de W. Lodewijkstraat 
e.o. Huurders betalen dus ook hier een Energieprestatievergoe-
ding. Ook voor hier verwachten we dat de woningen gelijk vanaf 
het begin een huurder hebben.

    Project Eikenlaan 16 t/m 38, Wolvega
Met deze bewoners hebben we in 2018 overeenstemming 
bereikt over sloop en vervangende nieuwbouw van hun wo-
ningen. Er worden 12 woningen gesloopt en er komen 
8 ‘twee-onder-één-kappers’ terug. De huurders hebben intus-
sen de te slopen woningen verlaten. Er kunnen nu inventarisaties 
gedaan worden om te beoordelen of, en zo ja hoe, een eventuele 
sanering moet plaatsvinden. Daarna wordt er gesloopt. De ver-
wachting is dat dit nog dit jaar zal gebeuren. De vergunning voor 
de bouw van de nieuwe woningen is binnen. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan het contract met de aannemer. 
We denken dat de nieuwe woningen na de bouwvak van 2020 
kunnen worden opgeleverd. Ook dit worden ‘nul op de meter’-
woningen.

Wolvega, J.W. Frisostraat.

Binnenterrein achter de woningen aan de Sickengastraat (links) en de W. Lodewijkstraat (rechts) in Wolvega. 

Ze zijn bijna klaar: de nieuwe woningen aan de W. Lodewijkstraat en omgeving in Wolvega en 
die aan de Ds. van der Tuukstraat/Ds. Reitsmastraat in Noordwolde. Toch zijn er verschillen in 
de stand van zaken. Bovendien zitten er nieuwe projecten aan te komen.
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Roelof Bos (lid RvC):

“We doen geen gekke dingen”
   “Ik ben terug waar ik ooit begonnen ben”, zegt Roelof 

Bos (1956). Als opvolger van Pieter Bouma is hij sinds januari 
lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de woning-
stichting. Roelof is Stellingwerver van geboorte en kan ook 
“kromproaten”, legt hij uit. “Mijn ouders waren Friestalig, 
maar met vriendjes sprak ik Stellingwerfs. Een deel van mijn 
familie woont er nog en op verjaardagsfeestjes praat ik 
gewoon mee in het Stellingwerfs.” 

In de jaren tachtig kwam hij met zijn vrouw aan de Gentiaan in 
Wolvega te wonen, in een woning van de woningstichting. “We 
zijn voor het werk van mijn vrouw, die in Meppel in de zorg 
werkte, naar Wolvega verhuisd. Ik werkte in Leeuwarden, dus 
we woonden er mooi tussenin. Toen ons eerste kind gebo-
ren werd, is mijn vrouw gestopt met werken.” In 1984 zijn ze 

daarom dichterbij het werk van Roelof gaan wonen, in 
Feanwâlden (Veenwouden). Daar wonen ze nog steeds.

Als boerenzoon heeft Roelof de Hogere Landbouwschool 
gevolgd gevolgd. Daarna is hij aan het werk gegaan bij de Rijks 
Landbouwvoorlichtingsdienst en vervolgens bij landbouworga-
nisatie LTO. In 2001 verruilde hij deze baan voor een functie bij 
de provincie Fryslân. Daarnaast werd hij in 2002 raadslid voor 
het CDA in Dantumadiel en vervolgens in 2010 wethouder voor 
diezelfde partij. “Dat heb ik tot 2018 gedaan. De eerste periode 
had ik ruimtelijke ordening en wonen in mijn portefeuille. De 
laatste jaren was dat werk, inkomen en zorg. “Zeker als wet-
houder heb ik veel te maken gehad met ‘goed huren’. Voor mij 
betekent het dat iedereen in een sociaal goede omgeving moet 
kunnen wonen.”   





H E R S T R U C T U R E R I N G R A A D  VA N  C O M M I S S A R I S S E N

    Project Rotanstraat 25 t/m 51, Noordwolde
Het proces van sloop en vervangende nieuwbouw van de 
woningen aan de Rotanstraat loopt ongeveer net zoals bij de 
Eikenlaan. Niet alle woningen zijn hier al leeg. De huurders die 
straks willen verhuizen naar de nieuwe woningen aan de 
Ds. van der Tuukstraat/Ds. Reitsmastraat, wonen er nog. 
Gezien de voortgang van dat project, zullen sanering en sloop 
hier waarschijnlijk over de jaarwisseling 2019-2020 getild wor-
den. We hebben al een vergunning voor de bouw van de nieuwe 
woningen. Ook hier wordt op dit moment de laatste hand gelegd 
aan het contract met de aannemer. 
De kwaliteit van de woningen is gelijk aan die van de woningen 
Eikenlaan. We bouwen aan de Rotanstraat tien woningen terug, 
waarvan 6 voor één- en tweepersoonshuishoudens, 
2 voor meerpersoonshuishoudens en 2 levensloopbestendige 
woningen. 

    Project Sportlaan en omgeving, Wolvega 
De locatie ‘voormalig Bornego College’ ligt tussen de Sport-
laan, de Meester Thorbeckestraat en de Meester Troel-
strastraat in. Hier willen we graag 10 woningen bouwen in 
2 blokken van 5 woningen; een blok langs de Sportlaan en 
een blok langs de Meester Troelstrastraat. Bewoners kun-
nen hier op gemeenschappelijk eigen terrein parkeren, langs 
de erfgrens met de naastgelegen basisschool. Om de bouw 
mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. De gemeente heeft die aanpassing in procedure 
gebracht. Vanwege die aanpassing kan het wel even duren 
voordat met de bouw van de woningen gestart kan worden. 
De woningen zijn door gebruiksmogelijkheden en huurprijs 
bij uitstek geschikt voor meerpersoonshuishoudens.   

Noordwolde, Ds. Van der Tuukstraat
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In de tijd dat Roelof Bos met zijn vrouw aan de Gentiaan 4 
in Wolvega woonde, haalde de geboorte van hun dochter 
Ilse de krant. Zij was de eerste Weststellingwerver baby in 1984.

14

Semi-pensionado
“Ik ben een semi-pensionado, zoals mijn kinderen het noemen”, 
zegt Roelof. Hij is 63 en werkt nog achttien uur per week bij 
de provincie Fryslân als projectmanager duurzame landbouw. 
“Daarnaast vermaak ik me erg goed met mijn nevenactiviteiten.” 
Behalve RvC-lid  van de woningstichting, is hij voorzitter van 
Doarpswurk. Deze organisatie stimuleert en versterkt leefbaar-
heidsinitiatieven op het Friese platteland. Doarpswurk speelt 
vooral in op initiatieven van bewoners en groepen bewoners. 
“Hier in Weststellingwerf zie ik ook dat mensen uit de dorpen 
met elkaar in gesprek gaan en zelf initiatieven ontplooien. Mooi 
is dat!”

Hoe zorg je dat veel mensen in een kwalitatief goede en duur-
zame woning plezierig oud kunnen worden? Dat vindt Roelof 
één van de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s 
van de woningstichting. 
“We doen het voor de huur-
der, dat mogen we nooit 
uit het oog verliezen. Hoe 
zorgen we in een krimpende 
omgeving en met een vergrij-
zende bevolking die langer thuis woont, voor kwalitatief goede 
en betaalbare woningen?”  

De woningstichting investeert in de renovatie van woningen 
en pleegt daarnaast nieuwbouw. “Die twee dingen moeten we 
goed voor elkaar brengen, dát is onze stip op de horizon”, aldus 
Roelof. “In Wolvega en Noordwolde komen nu levensloopbe-
stendige en energieneutrale nieuwbouwwoningen. Daarnaast 
moeten we voor de grote groep huurders die een bestaande 
woning huurt, stappen gaan maken. De komende jaren gaan we 
een grote slag maken met zonnepanelen. Dat is ook goed voor 
de huurder, want daarmee dalen de energiekosten.  Momenteel 
is er een stappenplan in de maak: waar past dit en wat wordt de 
volgorde? Dat gaan we vanaf 2020 uitrollen.” 

Spannend 
“Er ligt een grote opgave. Dat wordt spannend, want er moet 
veel gebeuren”, benadrukt Roelof. Hij stelt dat de woning-
stichting het intern goed voor elkaar heeft. “Wel komen er van 
overheidswege dingen op ons op af, waar we geen invloed op 
hebben. Zo moeten in 2050 bijvoorbeeld alle woningen CO²-
neutraal zijn en heeft het Rijk enkele jaren geleden plotseling de 
verhuurdersheffi ng ingesteld.”

Des te belangrijker om goed samen te werken met de verschil-
lende partijen binnen de gemeente. “In mei was ik voor het eerst 
bij de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst, waarbij we de ge-
meente en de zorgpartijen hadden uitgenodigd. Daaruit kwam 
heel duidelijk naar voren dat we het met elkaar moeten doen. 
Ik vind dat de relatie tussen de gemeente, zorgpartijen en de 

woningstichting nog wat hechter 
kan. Het is belangrijk om, naast 
de offi ciële momenten, ook die 
samenwerking te zoeken. Daar 
gaan we de komende tijd aan 
werken.”

Roelof benadrukt dat het bijzon-
der is dat de woningstichting zich, met slechts 38 medewerkers 
en ruim 2600 woningen, zo goed kan handhaven te midden 
van de grote Friese woningcorporaties.  “We hebben een eigen 
onderhoudsdienst, korte lijntjes en scoren heel goed op klant-
tevredenheid. Met onze relatief kleine omvang doen we het heel 
goed. Ik hoop dat we dat vast kunnen houden.” 

Hij is van mening dat de aard en schaal van deze organisatie 
goed past bij de kleinschaligheid in de Stellingwerven met zijn 
vele dorpen. “Doe maar gewoon, is het motto. We doen geen 
gekke dingen. Dat is fi jn voor de huurders. Omdat we een kleine 
woningstichting zijn, moeten we niet helemaal voorop willen 
lopen in het peloton, maar ook zeker niet achteraan. We zullen 
niet snel als eerste iets uitproberen, maar we doen dingen die 
goed en bewezen zijn. Dat past bij de Stellingwerfse mentaliteit. 
Tonen we dan nooit lef? Natuurlijk wel, maar we kunnen het 
ons niet permitteren om risico’s te lopen.”

“Mijn indruk tot nu toe? Een solide woningstichting, 

relatief klein en met de zaakjes goed voor elkaar. 

Ook fi nancieel en voor de lange termijn.” 



P R I J S V R A A G

   Woordpuzzel

Stuur ons uw oplossing voor 31 oktober en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met 
de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van een 
e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld in 
beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: puzzel 
september 2019.

Oplossing puzzel (juni 2019)
DE NATUUR GEEFT ONS VEEL VITAMINEN 
Winnaar: Mw. W.C. Hage uit Wolvega. Gefeliciteerd!

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing voor 31 oktober en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met 
de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van een 
e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld in 
beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: waar o 
waar september 2019.

Oplossing Waar o waar (juni 2019)
DOLDERDEMSESTRAAT/BOIJLERSTRAAT/
BIJ OVERGANG PROVINCIEGRENS IN BOIJL. 
Winnaar: Mw. Berger uit Wolvega. Gefeliciteerd! 

Weet u de oplossing?
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O N L Z O L E R E G E N E N S O G

O E I Z U Z H R T N M I S T L R I

G D E L J I E B E T B K O K A E L

S N P I L D D Z I E K R C D S R L

T I R T N E N W G B M L E A A E A

N W K O A E P K E D B N O D J G V

E K D L L N U S E S H E O W N E L

G U L P A R A P R S T O R M E N E

N R F W D M R E E O R E E S G B S

I V U E S E B T T W O I N D E O S

R L G A S M R E E W U V S W R O I

A A D S E P T E M B E R S E I G W

L G I V E O K T O B E R W R I N E

K E O T L T S F R E H R E G E N D

P N W I N D K R A C H T L E V E N

O E K R N E I U B N E G E R L O W

© www.ruiterpuzzel.nl
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn.

        

Barometer
Bewolkt
Bibber
Bui
Das
Donder
Doorweekt
Gieten
Graden
Hagel

Herfst
Hoed
Hozen
IJzel
Jack
Kil
Klam
Lagedrukgebied
Luw
Mist

Nat
Nevel
Nies
November
Oktober
Oogst
Opklaringen
Paraplu
Peil
Pet

Plenzen
Plu
Regen
Regenboog
Regenbuien
Regenen
Regenjas
Rukwinden
September
Stormdepressie

Stormen
Vlagen
Weer
Weersvoorspelling
Winderig
Windkracht
Wisselvallig
Wol
Wolk
Zuidwestenwind
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Nicolien Wemer van lunchcafé Tramhalteplein:

“Elke dag weer blij 
van de positieve reacties”
“Je kunt niet blijven proeven, dan word je tonnetje-rond”, lacht Nicolien Wemer als ze vertelt over de heerlijke huis-
gemaakte taartjes. Samen met haar moeder Marian is zij in het najaar van 2018 gestart met lunchcafé Tramhalteplein. 
Een sfeervol plekje in Noordwolde waar je terecht kunt voor een kop koffi e, gebak of een lekkere lunch. 

   De ondernemende moeder (58) en dochter (26) zijn al 
langer bekend in Noordwolde. Vier jaar geleden begonnen ze er 
dagbesteding/lifestylewinkel Biezonder, een winkel met pro-
ducten gemaakt of opgeknapt door 
mensen die om wat voor reden dan 
ook ondersteuning nodig hebben. 
“We hebben allebei een zorgoplei-
ding. Mijn moeder heeft jarenlang als 
verzorgende in woonzorgcentrum 
De Menning in Wilhelminaoord ge-
werkt. Ik was net met mijn zorgoplei-
ding klaar. We wilden een echte winkel en we houden ervan om 
spulletjes te restylen.” Hoewel Biezonder prima liep, wilden de 
dames nog wel wat meer uitdaging. “We zijn gek op oude pan-

den. Toen deze oude brandweerkazerne te koop kwam, wisten 
we meteen: daar moeten we wat mee! Heel vroeger was het een 
tramstation, vandaar de naam, maar daarna kwam de brandweer 

erin. Kijk, de brandweerdeur zit er nog.” 
Samen met een bouwbedrijf hebben ze 
het in een jaar tijd helemaal verbouwd. 
“Gelukkig kregen we heel veel hulp van 
familie en vrienden.”

Familiebedrijf 
Het is heel leuk om dit als moeder en 

dochter te doen. “Wij kunnen heel goed samen. In het begin za-
ten we echt 24 uur per dag bij elkaar. Nu zijn de taken iets meer 
gescheiden. De lunchroom is echt mijn dingetje, maar we koken 

... We werken hier 
met ontzettend veel plezier ...

en bakken allebei graag.” De horeca heeft haar altijd getrokken. 
“Ook dat zit in de familie. Mijn moeder komt oorspronkelijk 
uit Amersfoort, waar haar opa en oma een kroeg hadden. Zelf 
heb ik allerlei bijbaantjes in de horeca gehad. We zijn een echt 
familiebedrijf. Nicht Lisa en neef Rick werken er ook. Lisa doet 
de opleiding ‘leidinggevende bedienen’ en Rick start met de 
koksopleiding. 

Daarnaast werken er twee jonge mensen vanuit de dagbeste-
ding. “Qua dagbesteding zijn we op bescheiden schaal een 
verlengstuk van Biezonder. Het is hier vrij klein, soms hectisch 
en we willen voldoende aandacht geven”, vertelt Nicolien. Als 
er een leuk en geschikt karweitje is, laten ze dat bij Biezonder 
doen. “Ook daar is een goede keuken en bakken ze veel taarten 
voor ons.”

Huisgemaakt
Bezoekers zijn enthousiast over de inrichting en het feit dat 
alles huisgemaakt is. “Ik krijg natuurlijk steeds meer ervaring. 
Eerst volgde ik bij het maken van de taarten precies het recept, 
maar nu varieer ik met ingrediënten”, zegt Nicolien. “Een 
aantrekkelijke opmaak is ook belangrijk. Daarom serveren we 
op mooie borden.” Tramhalteplein schenkt lekkere biologische 
Earth Coffee. De winst gaat naar biologische watersystemen in 
arme landen. Ook gebruiken ze zoveel mogelijk producten uit 
de omgeving. “We hebben Maallust-bier en gebruiken allerlei 
producten uit de Kloostertuin, een biologische tuinderij in 
Noordwolde. Zo help je elkaar. Hiernaast zit het Vlechtmuseum. 
Daar hebben we ook veel profi jt van. Mensen verwijzen naar 
ons en andersom.”

Met elkaar bedenken ze steeds nieuwe dingen. “Veel bezoekers 
uit het dorp komen hier wel één keer per week. Die willen niet 
ieder keer hetzelfde.” Ideeën genoeg. Zo denken ze aan één 

keer per week ’s avonds eten serveren, broodpakketten maken 
voor vergaderingen en catering met bezorging aan huis. “We 
moeten het natuurlijk wel aankunnen. Wat we nu doen, loopt al 
heel goed. Dat bezoekers deze plek zó zouden waarderen, had 
ik niet verwacht”, besluit Nicolien. “Elke dag word ik weer blij 
van de positieve reacties.” 

Meer informatie 
Lunchcafé Tramhalteplein
Adres: Tramhalteplein 3 in Noordwolde 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 
van 10:00 tot 17:00 uur

Kijk voor meer informatie op www.tramhalteplein.nl.  
En op Facebook en Instagram: tramhalteplein
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perspectief in wonen

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, 
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte 
maatschappelijke organisatie met ruim 2600
woningen. Wij geven met daadkracht en sociale  
bevlogenheid richting aan tal van nieuwe 
ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en 
nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan 
onderhoud van het bestaande woningbezit. 
Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen 
van onze producten en diensten, zijn financieel 
gezond en bieden een prettig werkklimaat voor 
onze medewerkers.


