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Alles op slot
telefoonboek meer. Dusss … van lieverlee maar in looppas
Op een regenachtige zaterdagochtend wilde ik een
naar de Meulepolle. Dat is zo’n 500 meter en als geoefend
aanhangkar lenen, toen ik, rijdend naar het afhaaladres, tot
renner overbrug ik die binnen 3 minuten. Als de collega
het besef kwam dat ik geen extra, witte, nummerplaat bij
opendoet, kijkt hij me vreemd aan: we zijn niet gewend
me had. Ik bedacht dat ik dat zou kunnen oplossen met een
elkaar op zaterdagochtend op te zoeken. En dan de manier
strookje wit geplastificeerd board, waarop ik mijn kenteken
waarop … ‘Hoe ben je hier?’, vraagt hij. ‘Lopend’, antwoord
nauwkeurig zou aangeven met een zwarte stift. Even regelen
ik: ‘Het is maar een stukje ...’. Voor zover hij al niet twijfelde
bij de woningstichting. Daar aangekomen, deed ik de deur
aan mijn geestelijke gesteldheid, zorgde die opmerking daar
van de dienstingang los. Alarm eraf en naar mijn kamer voor
wel voor, maar hij bracht me wel naar kantoor en liet mij
een zwarte stift. In de werkplaats vond ik verschillende
binnen.
stukjes board en ik vroeg me af welke het best zou passen.
Dus via de achterdeur van de werkplaats naar buiten, om
Met mijn niet van echt te onderscheiden nep-nummerplaat
de maten van de boardstroken te vergelijken met die van de
heb ik die zaterdag toch nog mijn ding
nummerplaat op de auto. Nadat ik had
kunnen doen. Eind goed, al goed?
besloten welk strookje ik het gemakNou, niet helemaal. Bij het terugbrenkelijkst kon aanpassen, wilde ik terug
‘Eind
goed,
al
goed?’
gen van de kar vergeet ik de nep-numde werkplaats in. Maar dat ging niet
merplaat er af te halen … dus die ben
… de deur was dichtgevallen, in het
ik kwijt. Zonde!
slot, en mijn sleutels lagen binnen, op
de zaagbank…
Ik wens u veel leesplezier met deze
Wooninfo. En ook alvast hele fijne feestdagen, een veilig
Geen nood, dacht ik, ik bel een collega in Wolvega en vraag
uiteinde en een gezond 2020.
hem of hij me even weer binnen kan laten. Mijn mobiel
zoekend, realiseer ik me dat die in de auto ligt … en die blijkt
Met vriendelijke groet,
ook op slot …
Sake Lageveen
Directeurbestuurder
Daar stond ik dan, even ‘ﬂabbergasted’. Ik overwoog bij de
buren aan te kloppen en daar vandaan de collega te bellen,
maar ik wist zijn nummer niet en de buren hadden vast geen

Fotografie omslag
Rob Rotgers Fotografie
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I n T e RV I e W

Eppie en Wietske Tip dik tevreden
met hun Nul-Op-de-Meter woning
Eppie en Wietske Tip zijn de eerste bewoners van een levensloopbestendige Nul-Op-de-Meter
woning in Wolvega. Sinds begin oktober wonen ze daar aan de J.W. Frisostraat. Hun dochter die
ook in Wolvega woont, vindt het prachtig: “Ze fietst regelmatig even bij ons langs.”

Het is de derde woning die ze via de woningstichting huren. Tot

Tot zes jaar geleden werkte Wietske in de thuiszorg. “Ik was

het jaar 2000 woonde het echtpaar Tip met hun twee kinderen

altijd op route en ik had wisselende diensten. Dus ik was weinig

in de Groen van Prinstererstraat in Wolvega. “Een gezellige

thuis.” Toen ze na 35 jaar stopte met haar werk, vond ze het wel

buurt, met veel kinderen”, zegt Wietske.

erg stil in Steggerda. “Eerder had het dorp nog een kruidenier,
later alleen een winkel met Harley Davidson motoren”, zegt

Toen hun kinderen de deur uit waren, wilden ze rustiger wonen.

Wietske. “Die koop je niet elke dag”, lacht Eppie. “Bovendien

Een lang gekoesterde droom. Daarom verhuisden ze naar een

verhuisde mijn geweldige buurvrouw, waar ik mee kon lezen

opvallende Sfinxwoning aan de Pepergaweg in Steggerda.

en schrijven”, vertelt Wietske. “Vanuit ons huis zag je de reeën

Eppie: “Zo’n Sfinxwoning

lopen. Het was er prachtig, maar

ziet eruit als een soort luxe

mij te rustig. Als ik buiten kom,

plaggenhut.” Net als nu in
de J.W. Frisostraat, waren

“Vanuit ons huis zag je de reeën lopen.

ze er de eerste bewoners.

Het was er prachtig, maar mij te rustig.”

dan wil ik mensen zien.” Eppie:
“Die weidse blik was toch wel
erg mooi hoor.” “Dat klopt”, be-

Ze woonden er fantastisch,

aamt Wietske, “maar die reeën

met veel ruimte in en om het

zeggen niks terug.”

Foto: Rob Rotgers Fotograﬁe

huis. Eppie heeft reuma, dus
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het tuinieren kwam op Wietske neer. “Ik mag graag tuinieren,

Hoewel het vertrek een lange aanloop had, ging het uiteinde-

maar dit werd te veel. We hebben een caravan met een sloepje

lijk snel. In eerste instantie waren ze uitgeloot voor één van de

in Giethoorn. De laatste jaren waren we daar de hele zomer. En

acht woningen in de J.W. Frisostraat. “Er waren wel honderd

wanneer groeit alles in zo’n tuin?” vraagt Wietske: “Juist! Dus

belangstellenden”, zegt Wietske. “Eerst wilden we voor de

dan gingen we er speciaal voor terug en dan deed ik in één dag

hoekwoning gaan, maar uiteindelijk zei Eppie: ach, klik alles

die hele tuin.” Eppie bevestigt: “Eigenlijk was dat wel drie dagen

maar aan!” In juni kregen ze ’s morgens bericht dat er iemand

werk.”

was uitgevallen. Meteen hebben ze toegehapt en aan het eind
van de dag hadden ze de woning. De keuken konden ze nog zelf
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uitzoeken, maar de keuze voor de tegels was al bepaald. “Dat

bekijken.” Als het goed is, zijn er geen energiekosten. Samen

waren prima tegels”, zegt Wietske. “Onze schoonzoon heeft het

met de energieleverancier hebben ze het maandbedrag eerst op

boven gesausd, want de aannemer zei dat de pot leeg was. Of

25 euro gezet. “We willen geen verrassingen achteraf.”

het om de verfpot of de geldpot ging, weten we niet”, lachen ze.
Net als in het vorige huis hebben ze vloerverwarming. Nieuw is
Postzegeltjes

dat deze ’s zomers koelt, waardoor het altijd vijf graden onder de

Eppie moet nog een beetje wennen in het nieuwe huis. “Onze

buitentemperatuur is. “De vloer van de bovenverdieping heeft

grote tuin hebben we ingeruild voor twee postzegeltjes.” In het

hetzelfde systeem. Daardoor krijg je van twee kanten koelte”,

vorige huis had hij bovendien veel ruimte om te klussen. Daarom

legt Eppie uit. Vanwege het warmteterugwinsysteem met een

hebben ze al een hok in de achtertuin gezet. “Een stukje kleiner,

warmtepomp en warmtewisselaar, is in huis de temperatuur

dat wel”, aldus Eppie.

altijd gelijk. “In principe hou je de ramen dicht. Daar moet je natuurlijk aan wennen, maar dat kennen we al van ons vorige huis.”

Met een slaapkamer en douche beneden, is de woning levens-

Aanpassing huurprijzen
Verhuurdersheffing
1 januari 2020
Wij vinden dat huren betaalbaar moet zijn. Daarom houden we de huren zo laag mogelijk. Toch is een huurverhoging nodig. Dankzij deze huurverhoging kunnen we
blijven investeren in woningen en wijken. Zo houden we
ze prettig, veilig en leefbaar voor u.

Misschien heeft u in het nieuws iets gelezen of gehoord over
de verhuurdersheffing. Maar waar gaat het nu eigenlijk om?
De verhuurdersheffing is een belasting op de waarde van bakstenen van huurwoningen. Woningcorporaties betalen elk jaar
deze heffing aan het Rijk. Dat is in 2014 door de overheid inge-

Per 1 januari 2020 gaat het om een huurverhoging van

voerd om de staatsschuld te verlagen. Nederland heeft inmiddels

maximaal 2,4%. Het precieze percentage van de aanpassing ver-

een begrotingsoverschot. Toch betalen wij nog steeds verhuur-

schilt per woning. U heeft hierover van ons een brief gekregen.

dersheffing. Opgeteld van alle woningcorporaties samen, gaat

loopbestendig en is het echtpaar op de toekomst voorbereid.

Vooral Wietske vindt duurzaamheid belangrijk en niet alleen

Huurdersorganisatie De Bewonersraad heeft de huurverhoging

het om zo’n 1,7 miljard euro. Bij ons gaat het dit jaar om bijna

“Als we niet willen, hoeven we niet naar boven. Daar is nog een

vanwege de besparing. Ze is vrijwilligster bij Kringloop Wol-

goedgekeurd.

1,6 miljoen euro. Dat is ongeveer twee maanden aan huur. Dat is

grote zolderverdieping die je verder zou kunnen indelen, maar

vega. “Ik zit in de lappen. Geweldig leuk om te doen.” Wietske

dat doen we niet”, legt Eppie uit. “De kleinkinderen vinden

legt uit dat al die moderne systemen in je huis prachtig zijn, maar

Uitzonderingen

het prachtig zo.” Door de plafondhoogte van 2.60 m. doet de

dat je ze wel bewust moet gebruiken. “Je moet je hoofd erbij

Huurders die officieel bericht van ons hebben ontvangen dat hun

Meer dan 180 Nederlandse woningcorporaties hebben bezwaar

woning heel ruimtelijk aan.

houden door je elektrische machines zoveel mogelijk te gebrui-

woning gesloopt zal worden, krijgen géén jaarlijkse huurverho-

gemaakt tegen de verhuurdersheffing. Door deze heffing kun-

Het principe van Nul-Op-de-Meter vinden ze geweldig. Op dat

ken als de zon schijnt. Dan draait je wasmachine op de energie

ging. En sommige woningen zitten al op de maximale huurprijs-

nen we namelijk niet goed doen waarvoor we opgericht zijn:

gebied waren Eppie en Wietske al wat gewend. “Onze vorige

die je met je eigen zonnepanelen opwekt”, legt ze uit. “Een

grens voor de huurprijstoeslag. Deze huren verhogen we niet.

zorgen voor betaalbare huurwoningen voor iedereen. Als de

woning was, zeker voor twintig jaar geleden, een hightech huis

wasdroger heb je hier niet meer nodig. Omdat de lucht hier altijd

Ook het huurbedrag van garageboxen wordt niet aangepast per

verhuurdersheffing afgeschaft wordt, kunnen we meer huur-

met klimaatbehandeling en zonnepanelen en daardoor lage

in beweging is, kan je je was prima binnen drogen.” Wel voegt

1 januari 2020.

woningen energiezuiniger maken. Of meer nieuwe woningen

energielasten”, zegt Wietske. Nu gaan ze nog een stapje verder:

ze daaraan toe: “Wij zijn met pensioen en hebben de tijd om het

geen gas, alles elektrisch.

zo te doen. Als je overdag aan het werk bent, ligt dat natuurlijk

Bezwaar

heel veel geld.

bouwen. En daar hebben alle huurders wat aan.

anders.” Het is vandaag zonnig weer, dus Eppie is brood aan het

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt dan tot 1

Geen verrassingen

bakken. De heerlijke lucht van versgebakken brood is een geurig

januari 2020 bezwaar maken. Gebruikt u daarvoor dan het

De bijbehorende app heeft Wietske net geïnstalleerd. “Na zo’n

bewijs van hun manier van leven.

document ‘Bezwaarschrift Jaarlijkse huurverhoging’. Dit kunt

verhuizing komt er zoveel op je af, dat moeten we nog beter

u downloaden van de website van de Huurcommissie (www.
huurcommissie.nl).

Foto: Rob Rotgers Fotograﬁe

Is er iets stuk?

6

U kunt ons hiervoor
elke ochtend bellen
tussen 8.00 en 10.00 uur:
Tel.nr. 0561-613815
Of doe een reparatieverzoek via
www.wstweststellingwerf.nl

Is het dringend?
Heeft u buiten kantooruren een dringende storing, die absoluut
niet tot de volgende werkdag kan wachten? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een gaslekkage, een waterlekkage, of als u
zichzelf heeft buitengesloten. Bel ons dan op 0561 - 61 38 15.
U wordt in dat geval doorgeschakeld naar een meldkamer.
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TI P

Tip:
Help, mijn nieuwe raam beslaat!

Netjes achterlaten van woning na verhuizing
Zegt u de huur op omdat u gaat verhuizen? We maken

Deuren en kozijnen binnen

gelijk een afspraak voor een bezoek aan uw woning door

• De deuren en deurkozijnen in huis hebben een lichte kleur.

de opzichter. We noemen dat de vooropname. De opzich-

Donkere en/of felle kleuren mogen niet, behalve als de

Hoe krijgt u deze condens weer weg of voorkomt u dat het ont-

ter schat dan in wat de woningstichting moet doen om de

daar vaak gelijk dubbel glas in. HR++-glas noemen we dat.

staat? Door de luchtvochtigheid in uw huis te verlagen.

woning weer door te kunnen verhuren. Ook bespreekt hij

Soms beslaat dat glas. Vooral in het voor- en najaar vragen

Dus:

met u wat er van ú verwacht wordt vóór de sleutelinname.

huurders ons hoe dat kan. We leggen u dit graag uit.

• Droog, wanneer het kan, de was buiten of in een droger.

U ontvangt een rapport van deze vooropname. Daarin staat

• Maak de douche altijd droog na gebruik.

onder andere wat het kost als wij de werkzaamheden voor

Sauswerk en schilderwerk

Beslagen ramen aan de buitenkant

• Doe tijdens het koken een deksel op de pan.

u uit gaan voeren. Nadat u de sleutel heeft ingeleverd, is de

Al het saus- en schilderwerk is netjes en bladdert niet af. Er zit

Soms komt er condens op HR++ glas, een soort waternevel.

• Droog de vloer na het dweilen.

eindinspectie. De opzichter bekijkt uw woning dan opnieuw.

geen verf op wandcontactdozen, lichtschakelaars, deurklinken

Dit komt door de hoge isolatiewaarde van dit soort glas. De

• En ventileer door bijvoorbeeld een raam op een kier te zetten.

Als we de kozijnen van een woning vervangen, zetten we

volgende huurder het wil overnemen.
• Er zitten geen stickers op deuren en kozijnen. Tip: als u een
sticker met een föhn warm maakt, kunt u deze er zo af halen.

en –schilden, raamuitzetters en ander hang- en sluitwerk.

condens ontstaat wanneer het buiten koud en vochtig is. Dat is

Maar waar moet u nu precies op letten bij het opleveren van uw

vaak ’s ochtends in het voor- en najaar. De condens verdwijnt

woning? We zetten het een en ander voor u op een rijtje:

Nicotineschade
We komen regelmatig nicotineaanslag tegen op wanden, pla-

weer zodra de temperatuur oploopt en het minder vochtig wordt. Condensvorming is dus geen

Algemeen

fonds, deuren, ramen en kozijnen. Deze zijn dan geel gewor-

fout in het glas. Het is juist een teken van de prima

Alle ruimtes zijn leeg, gestofzuigd en in goede staat. Badkamer,

den door de rook van sigaren of sigaretten. Waar dit te zien is,

isolerende werking van het glas.

toilet en keuken laat u schoon en ontkalkt achter.

verwijdert u dit en/of verft u het over.

niet te voorkomen. Eventueel droogwrijven van

Plafonds en wanden

Overname

de ruit heeft geen zin. Zolang het buiten koud en

• Plafonds zijn wit of roomwit. Gestucte en/of gesausde wanden

Wil de volgende huurder spullen van u overnemen? Dat is fijn.

Het beslaan van uw ramen aan de buitenzijde is

Foto: Rob Rotgers Fotograﬁe

vochtig is, kan de condens terugkomen.
Beslagen ramen aan de binnenkant
Wanneer het buiten koud is en het erg vochtig
is in huis, is het mogelijk dat uw ramen aan de
binnenkant beslaan. Dit komt niet door een fout
in het dubbel glas, maar door een combinatie van
temperatuur en luchtvochtigheid.

Bereikbaar rond kerst
en nieuwjaar

U krijgt van ons een overnameformulier. Hierop zet u alle spul-

Heeft uw plafond of wand een andere of donkere kleur? Dat mag

len die de volgende huurder wil overnemen. Deze zaken mag u

alleen zo blijven als de volgende huurder het wil overnemen.

laten staan of hangen. Schade mag nooit ter overname worden

• Kunststof schrootjes of piepschuim-plafonds zijn brandgevaarlijk
en moeten dus verwijderd worden.
• Behang dat compleet en netjes is, mag u zo laten en hoeft u dus

aangeboden, maar moet u herstellen. Of de nieuwe huurder
iets betaalt voor de spullen, mag u samen regelen. Dat laten we
graag aan u over.

niet te verwijderen.
• Schroeven, spijkers en pluggen haalt u weg en u dicht de gaatjes
op een nette manier.

Onderhoud dakgoten

Ook rondom de komende feestdagen

Tijdens de kerstvakantie draaien we met

Op maandag 6 januari 2020 is ons kantoor

In de herfst vallen de bladeren van de bomen. Staan er bomen

Wij begrijpen goed dat dit een lastige klus kan zijn. Niet iedereen

staan wij graag voor u klaar. Wij zijn alleen

een minimale bezetting. Het kan daardoor

‘s ochtends vanaf 10.00 uur geopend.

bij uw woning? Het kan dan goed zijn dat de bladeren in uw

heeft een ladder. En niet iedereen is goed ter been. Daarom doen

gesloten op de volgende dagen:

zijn dat het iets langer dan normaal duurt

Belt u vóór 10.00 uur, dan kunt u een

dakgoot zijn gewaaid. Daardoor kan uw dakgoot verstop-

wij dit als service voor u: Eén keer per jaar laten wij de dakgoten

• tijdens de kerstdagen, woensdag 25

voordat u een reactie op uw vraag krijgt.

bericht achterlaten bij de meldkamer.

pen en mogelijk overstromen. Als dat lang zo blijft, kan uw

van onze woningen schoonmaken door een schoonmaakbedrijf.

dakgoot uiteindelijk lekkage laten zien. Om dit te voorkomen

Dat is voor u gratis en voor niets.

is het schoonhouden van uw dakgoten dus erg belangrijk.

Ziet u toch lekkage aan uw dakgoten? Geeft u dit dan vooral aan

en donderdag 26 december 2019;
• vrijdag 27 december 2019;
• nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari
2020.
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hebben een lichte kleur.

Of voordat iets gerepareerd wordt.
We vragen daarvoor uw begrip.

Wij wensen u fijne
feestdagen en een gezond
en gelukkig 2020!

ons door. Dan kunnen wij kijken of we hier iets aan kunnen doen.
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Komen & Gaan

RvC-lid Emmy Elgersma neemt afscheid:

“Je thuis is waar je kan zijn wie je bent”
“Ik heb een hele fijne tijd gehad bij Woningstichting West-

&

Stichting Woningbouw Achtkarspelen is, net als Woningstich-

Arjan Bruins

Daarna zet ik eventuele werkzaamheden uit bij onze eigen

stellingwerf”, zegt Emmy Elgersma (57). Ze is per 1 november,

ting Westellingwerf, een kleine organisatie, met korte lijnen.

na acht jaar, gestopt als lid van de Raad van Commissarissen

“Deze eerste tijd ben ik vooral aan het luisteren wat er leeft. Hoe

“Over het algemeen gaat het er hier gemoedelijk aan toe”, aldus

uitgevoerd, komt als laatste de oplevering en de ondertekening

(RVC). “Vooral vanwege de mensen, heb ik het er zo goed ge-

kunnen we met z’n allen een sterk team vormen?”, dat vindt

mutatieopzichter Arjan Bruins (29) uit Coevorden. Sinds half

van het huurcontract met de nieuwe huurder. Daarmee is de

had. Er zit een fantastisch team met professionele, hardwerkende

Emmy een belangrijk vraagstuk: “De RvC van Woningstichting

september werkt hij via een detacheringsbureau bij de woning-

cirkel weer rond.

mensen met voldoende inlevingsvermogen. Dat merk je in alles

Weststellingwerf was en is ook een heel sterk team.”

stichting. In principe doet hij dit voor een jaar: “Ik vervang een

en vind ik heel belangrijk.”

medewerker die een jaar onbetaald verlof heeft opgenomen.”

onderhoudsdienst of bij derden”, aldus Arjan. Nadat het werk is

Arjan is erg te spreken over de kwaliteit van de woningen. Het
valt hem op dat de woningstichting hoge eisen stelt: “Dat geldt

Zij ervaart het werkgebied van een woningcorporatie als bijzonWanneer mensen de huur opzeggen, komt Arjan in actie. Al-

voor de vertrekkende huurder, maar ook voor de woningstich-

belangrijk. In feite is het je identiteit. Je thuis is waar je kan zijn

lereerst doet hij de vooropname. Hij bekijkt wat er in de woning

ting zelf. Er wordt veel aan gedaan. Eigenlijk vind ik dat ook niet

wie je bent. Dat is veel meer dan je fysieke huis. Het betekent dat

moet gebeuren: welke acties zijn voor de woningstichting, wat

meer dan normaal.” Een leuk voorbeeld van kortgeleden: “Een

als je ’s avonds je straat inrijdt, je blij bent dat je er weer bent. Of

moet de huurder doen en zijn er zaken ter overname. “Hoe dui-

nieuwe huurster was bij de bezichtiging tegen een paar kleine

delijker je bij de vooropname bent, hoe beter het eindresultaat”,

dingen aangelopen. Ze had een lijstje gemaakt, met onder an-

legt hij uit. “Als je van tevoren goed afspreekt wat je van elkaar

dere een plankje dat miste en een vies rooster”, vertelt hij. “Het

verwacht, is dat voor beide partijen goed. Dan zijn er ook geen

leuke was dat we het zelf ook al hadden gezien en opgelost. Dus

verrassingen voor de vertrekkende huurder.”

zij was blij verrast.”

“Nadat de huurder de sleutel heeft ingeleverd, doe ik de eindop-

Als Arjan niet aan het werk is bij de woningstichting, gaat hij

name. Dan controleer ik of alle afspraken zijn nagekomen.

graag een rondje wielrennen of klust hij aan zijn eigen huis.

buren maakt.”
Tot voor kort was Emmy onder meer zelfstandig vastgoedadvocaat en curator, een advocaat die is gespecialiseerd in faillissementen (red.). “Daardoor was ik veel met de thuissituatie van

Foto: Rob Rotgers Fotograﬁe

der: “Het is heel tastbaar. Je huis en je woonomgeving zijn heel

dat je graag naar de winkel om de hoek gaat en een praatje met je

ko m e n

gaan

ko m e n

mensen bezig. Weet je hoe vreselijk het is als mensen hun plek,
hun thuis, dreigen kwijt te raken?”
Emmy heeft haar periode bij de woningstichting interessant en
nuttig gevonden. “Als RvC-lid ben je sparringpartner van de
directeur-bestuurder. Je geeft tegenwicht, je bent een paar extra
ogen en oren.” Haar aandachtsgebieden lagen vooral op juridisch
gebied en ‘governance’, oftewel behoorlijk bestuur (red.).
Toen zij bij de woningstichting begon, was zij al toezichthouder
bij een grote zorginstelling in Steenwijk. Wonen en zorg, een
mooie combinatie. “Zo hebben we eens een hele interessante
bijeenkomst gehad over vergrijzing, de scheiding van wonen en
zorg en toekomstbestendig wonen.”
warm hart toe. Dat is tegelijk de reden dat haar RvC-lidmaatschap ophoudt. Zij is, ook sinds 1 november, gestart als
directeur-bestuurder van Stichting Woningbouw Achtkarspelen
in Buitenpost. Een functie die niet samengaat met haar RvC-lidmaatschap bij de woningstichting. In Buitenpost is zij op bekend
terrein, zij zat er op de middelbare school. “Het voelt een beetje
als terugkomen. In mijn nieuwe functie spreek ik weer de hele
dag Fries”, aldus Emmy.
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foto:
Heidi Wolters
Foto: Rob Rotgers Fotograﬁe

Het zal duidelijk zijn. Emmy draagt de corporatiesector een
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Aedes
benchmark 2019

Geen houtof pelletkachel

als medewerker verhuur bij de woningstichting. “Een functie

Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging van woning-

Vooral in deze donkere en koude dagen is het vaak fijn om

waarbij ik veel verschillende taken heb, erg leuk om te doen”,

corporaties. Zij ondersteunt ons bij het uitvoeren van onze

lekker warm in huis te blijven. Dan kan een hout- of een pel-

zegt hij enthousiast. Jonathan ondersteunt de afdeling verhuur

taken. Dit doet ze onder andere door ieder jaar een zoge-

letkachel aantrekkelijk lijken. Regelmatig vraagt een huurder

met van alles. Denk aan het voeren van intakegesprekken met de

naamde ‘benchmark’ te organiseren. Een benchmark is een

ons of hij/zij zo’n kachel mag plaatsen.

huurders en allerhande administratieve taken. Ook heeft hij van-

soort vergelijkingsonderzoek, waarmee we onze prestaties

uit leefbaarheid het achterstallig onderhoud van tuinen bekeken.

meten en vergelijken met andere woningcorporaties. Zo zien

Ons antwoord is nee. Zulke kachels mogen niet in onze wo-

“Als het te erg was, ging ik naar de huurders toe”, legt hij uit.

we waar we kunnen verbeteren.

ningen geplaatst worden. Daarvoor hebben we de volgende

In januari is hij waarschijnlijk alweer vertrokken, want hij springt

Wat vinden onze huurders?

tijdelijk bij via een detacheringsbureau. Dat is een soort uitzend-

Aan nieuwe en vertrekkende huurders is gevraagd hoe zij onze

opleveren. Niet alleen in huis, maar ook buiten de woning. Ze

bureau. Dit is zijn tweede klus bij een kleinere woningcorporatie

dienstverlening ervaren. Dezelfde vraag is ook gesteld aan huurders

stoten namelijk CO2 uit. Bij windstil en vochtig weer blijft dit

en dat bevalt goed. “Ik vind het een warme organisatie. Als ik

die een reparatieverzoek hadden.Zij geven ons de volgende cijfers.

in de onderste luchtlagen hangen. Ook komen er roetdeeltjes

Jonathan Boers
Jonathan Boers (27) uit Franeker werkt sinds begin oktober

redenen:

vragen heb, kan ik altijd bij mijn collega’s terecht.” De woningcorporaties waar hij eerder voor werkte, waren veel groter. Zijn

... Een warme en

laatste klus was bij een enorme woningcorporatie in Amsterdam.

sociale organisatie...

“Daar gingen ze heel anders met de huurders om, veel strakker
vanuit het kantoor. Hier is het heel sociaal. We gaan vaak ge-

• Hout- en pelletkachels kunnen overlast en gezondheidschade

				

Wij

Landelijk gemiddelde

Reparatieverzoek

7,8		7,7

Vertrokken huurders

7,2		

Nieuwe huurders

7,6		7,5

7,6

Als u ook heeft meegedaan aan deze benchmark: Dank daarvoor!

woon naar de huurders toe. De huurders zelf zijn hier trouwens
ook heel anders. In Amsterdam waren ze een stuk mondiger. Dat

last van krijgen.
• Zo’n kachel (en ook het rookafvoerkanaal) is onderdeel
van een woning. Dat betekent dat wij aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor gezondheidschade door het stoken van
de kachel. Maar ook voor schade die ontstaat door brand als
gevolg van het stoken van de kachel.

kwam denk ik ook omdat ik daar op een groot verduurzamings-

Kopgroep

project zat. Als ik hier bij huurders langsga, is de ontvangst veel

Op de onderdelen ‘Onderhoud & Verbetering’ en ‘Beschikbaar-

beleefder.”

vrij. Niet alleen u zelf, maar ook omwonenden kunnen daar

Jan Tigchelaar

heid & Betaalbaarheid’ krijgen we een A-score. Dat betekent
dat we op deze gebieden bij de kopgroep horen: we doen het

“Het bevalt me hier erg goed”, vertelt medewerker financiële

hier beter dan de meeste andere woningcorporaties in Neder-

administratie Jan Tigchelaar (56): “Ik heb hele vriendelijke col-

land. Voor de onderdelen ‘Bedrijfslasten’ en ‘Duurzaamheid’

lega’s. Omdat het een kleine woningstichting is, ken ik vrijwel

hebben we een B gekregen. Op zich hebben we dus een prima

iedereen. Je zoekt elkaar heel makkelijk op, ook de collega’s van

‘rapport’ gekregen. De cijfers laten wel zien dat er ruimte is voor

de andere afdelingen. Dat heeft zeker z’n charme.”

verbetering. We doen dan ook ons uiterste best om volgend jaar
ons rapport te verbeteren. Al met al kunnen we tevreden zijn met

Sinds 8 juli van dit jaar werkt hij bij de woningstichting, via

het resultaat.

hetzelfde detacheringsbureau als Jonathan. In principe doet
hij dat nog tot het einde van dit jaar. Jan is een breed inzetbare

Het bovenstaande staat ook in ons beleid voor ‘Zelf Aangebrach-

medewerker financiële administratie. “Bij andere opdrachtgevers

te Veranderingen’. Dit hebben we opgesteld in samenspraak met

heb ik bijvoorbeeld ook wel de jaarrekening gedaan.”

huurdersorganisatie De Bewonersraad.

Hier houdt hij zich bezig met de binnenkomende rekeningen.
“Ik verwerk de dagelijkse stroom van facturen van leveranciers,

Meer informatie over deze ‘Zelf Aangebrachte Veranderingen’

waarbij de onderhoudsbedrijven de grootste post vormen.”

vindt u op onze website www.wstweststellingwerf.nl,

Hij legt uit: “Aan het einde van het jaar is er altijd even een

bij: Ik heb een huis/Woning veranderen/ Zelf Aangebrachte

piek. We moeten dan aansluiten bij de leveranciers die hun jaar

Veranderingen.

afsluiten.”
Jan heeft twee kinderen, komt uit Sneek en is zijn vrije tijd enthousiast lid van een brassband.
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Nieuwbouw Wolvega en Noordwolde
Foto’s: Rob Rotgers Fotograﬁe

Hoe ver zijn we?

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. Daarnaast komen er ook al weer nieuwe projecten aan.
Wolvega: W. Lodewijkstraat en omgeving

nieuwe woningen aan de Ds. Van der Tuukstraat.

Aan de J.W. Frisostraat, de W. Lodewijkstraat en de Sickenga-

Het gaat in totaal om:

straat staan dertig nieuwe woningen. Al deze woningen zijn al

• Vier woningen met een slaapkamer en de badkamer

verhuurd. We hebben hier voor het eerst nul-op-de-meter-woningen gebouwd. We zijn benieuwd hoe het de huurders bevalt
om in zo’n nul-op-de-meter-woning te wonen.

Noordwolde: Rotanstraat

beneden: levensloopbestendige woningen
• Zes woningen met drie slaapkamers, voor meerpersoons-

Noordwolde: Rotanstraat 25 t/m 51

huishoudens
• Tien woningen met twee slaapkamers, voor één- en

Noordwolde: Ds. Reitsmastraat en Ds. van der Tuukstraat

tweepersoonshuishoudens

Wolvega: Sportlaan en omgeving

Aan de Rotanstraat 25 t/m 51 staan veertien sloopwoningen.

Op de plek waar vroeger het Bornego College stond, willen we

Hierin wonen tijdelijk een paar huurders. Zij wachten hier tot

tien woningen voor meerpersoonshuishoudens gaan bouwen.

hun nieuwbouwwoning aan de Ds. Reitsmastraat of Ds. Van der

Er komen dan twee blokken van vijf woningen: vijf langs de

Bij de oplevering zijn wat verbeterpuntjes aan de woning

Tuukstraat klaar is. Zodra zij daarnaartoe zijn verhuisd, start,

Sportlaan en vijf langs de Meester Troelstrastraat.

ontdekt. Dat gebeurt vaker bij nieuwbouw. De aannemer lost

zo nodig, de asbestsanering. Vervolgens worden de woningen

Langs de erfgrens met OBS Zuid komen parkeervakken. Deze

deze punten op. Daarnaast moet de stoep in de Ds. Van der

gesloopt. Waarschijnlijk is dat niet voor januari 2020 klaar. Op

zijn alleen bedoeld voor bewoners van de nieuwe woningen en

Tuukstraat opnieuw worden aangelegd. Dat laatste regelt de

de plek van deze sloopwoningen, komen twee-onder-een-kap-

hun bezoekers.

gemeente. Halverwege december is duidelijk wie de huurders

woningen. Bouwbedrijf Bakker start begin 2020 met de bouw

van de nieuwe woningen worden.

van deze tien nieuwe huizen.

De aannemer heeft in november de zes nieuwe woningen aan
de Ds. Reitsmastraat aan ons opgeleverd. En zo ook de veertien

Wolvega, sloopwoningen aan de Eikenlaan

Deze nieuwbouw kan alleen als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt. Die procedure loopt op dit moment. Wel

Wolvega: Eikenlaan 16 t/m 38

hebben we met bouwbedrijf Bakker in Wolvega alvast afspraken

In december 2019 is de sanering van de twaalf woningen klaar.

gemaakt over de nieuwbouw. We kunnen dan snel ‘los’ met de

Ze kunnen dan gesloopt worden. We verwachten dat de grond

bouw zodra we ‘groen licht’ krijgen van de gemeente.

voor de jaarwisseling bouwrijp zal zijn. Bouwbedrijf Bakker
start dan zo snel mogelijk in 2020 met de bouw van acht nieuwe
Noordwolde, Ds. Reitsmastraat.

twee-onder-een-kapwoningen. Deze woningen zijn bedoeld

Foto’s: Rob Rotgers Fotograﬁe

voor één- en tweepersoonshuishoudens.
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Noordwolde, Ds. Van der Tuukstraat, nieuwbouw woningen.

Nul-op-de-meter-woningen

dat ze opwekken. Dat ‘nul op de meter’ brengt extra inves-

Alle bovengenoemde woningen zijn/worden nul-op-de-meter-

Energieprestatievergoeding (EPV) aan de woningstichting.

teringskosten met zich mee. Daarvoor betalen huurders een

woningen. Dat betekent dat ze geen gasaansluiting en
Cv-installatie krijgen: ze worden ‘all-electric’. Daarnaast

Het energieverbruik van deze woningen houden we bij. Zo

worden ze heel goed geïsoleerd, krijgen ze een warmtepomp en

kunnen we zien of de installaties wel goed werken. Ook kunnen

komen er zonnepanelen op het dak. Daardoor verbruiken deze

we de bewoners daardoor (als ze dat willen) adviseren over hun

woningen, bij normaal gebruik, ongeveer evenveel energie als

woongedrag en energieverbruik.
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Weet u de oplossing?
Kerstpuzzel

Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing (voor 31 januari 2020) en maak kans op

Stuur ons uw oplossing (voor 31 januari 2020) en maak kans op

een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen

een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen

(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststel-

(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststel-

lingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van

lingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van

een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl.

een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl.

Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst:

Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst:
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Oplossing puzzel (september 2019)

Oplossing waar o waar (september 2019)
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Winnaar: Dhr. J. Hulzinga uit Noordwolde. Gefeliciteerd!

Winnaar: Dhr. M.M. Plat uit Wolvega. Gefeliciteerd!
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© www.ruiterpuzzel.nl
In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder opgegeven woorden in het diagram zijn
weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier.

APPELBEIGNET
ARMEN
ARRENSLEE
BED
BOWL
CHAMPAGNE
ENGEL
EZEL
GEBAK
GEBORENE
16

GELUK
GESCHENK
GOUD
KAARS
KAMEEL
KERSTBAL
KERSTDAG
KERSTENGEL
KERSTFEEST
KERSTKRANS

KERSTSTER
KIND
KINDJE
KOMST
KRIBBE
LAAT
LIED
LIEDJE
MIRRE
NAASTE

NACHTMIS
NOËL
OLIEBOL
OPEN
PEINZEN
PIEK
RENDIER
RUST
RUSTEN
SCHALMEI

SCHAPEN
SCHAT
SFEER
SLEE
SLINGER
SNEEUW
SPAR
STERREN
STOL
STRO

TAART
TIC
TOEDEKKEN
VERSIERING
WACHT
WAKEN
WARMEN
WENSEN
WIEROOK
WIJN
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Karin en Oenie van Kringloopwinkel De Veurdele:

“Iedere keer is het weer een
verrassing”
In Kringloopwinkel De Veurdele is het een komen en gaan van mensen. “Dat gaat de hele dag zo door”, vertellen
Karin Akkerman en Oenie van der Meer. Ze zijn de drijvende vrijwilligerskrachten achter de ruime en overzichtelijk
ingedeelde winkel in Noordwolde.
bedrijfsleider begonnen. Sinds dit jaar deelt hij deze verant-

Het is hier hetzelfde als met een kerstpakket. Iedere keer is het

werd gevraagd door iemand uit het bestuur die hij van de voetbal

woordelijkheid met Karin en zijn ze afwisselend aanwezig in de

weer een verrassing”, zegt Karin enthousiast. “Elke dag krijgen

tigd. Daarvoor zaten ze vanaf 2005 in een loods aan de Molen-

kende. Karin is er uit nieuwsgierigheid terechtgekomen. Als

winkel. Oenie: “Ik word zeventig, het is tijd om het een beetje

we nieuwe spullen binnen. Je weet nooit wat ertussen zit”,

straat. “Dat was meer de winkel van ‘Malle Pietje’.

klant kwam ze aan de praat met een vrijwilliger achter de kassa.

rustiger aan te doen.”

beaamt Oenie. “Dat verveelt nooit.”

Meer informatie Kringloopwinkel De Veurdele
Adres: Hellingstraat 2A in Noordwolde
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

Sinds 2018 is De Veurdele aan de Hellingstraat 2A geves-

Van boven tot onder stond het er vol

“Ik wil graag vanuit het kringloop-idee

met allerlei spullen. Ik had altijd een

een bijdrage leveren. Toen ik jong was,

De Veurdele is een stichting met een bestuur dat uit vier mensen

was ik daar al mee bezig. Ik had bijvoor-

bestaat. Er werken ongeveer vijftien mensen, waarbij de een er

beeld altijd van dat grauwe kringloop-

vaker is dan de ander. “Elke ochtend drinken we met z’n allen

papier.”

koffie, dat is erg gezellig. Het zijn heel verschillende mensen,

dikke trui aan”, lacht Karin, “want de
kassa stond bij de open deur.” Hier
is het keurig opgezet. Alles staat op

... We hebben echt een
maatschappelijke functie ...

onderwerp en als het even kan op
kleur. Met genoeg ruimte, zodat je er
ook met een scootmobiel terecht-

van alle leeftijden”, zegt Karin. “Dat is zo mooi. Zo doet er ieEen praatje

mand via de gemeente een taalstage. Er komen mensen op eigen

Karin heeft al van alles gedaan in de

initiatief voor een goede daginvulling en werkritme. Verder zijn

kunt. Oenie: “Eerder vandaag hadden we nog een hele optocht

winkel zoals kassawerk, spullen innemen en sorteren.

er jonge mensen die vanuit het leerbedrijf stagelopen of een

aan rolstoelen, een stuk of vijf achter elkaar.”

“Het contact met de klanten is ook erg leuk. Veel mensen

snuffelstage doen.”

Oenie werkt tien jaar bij De Veurdele en Karin sinds een jaar

genieten ervan om even een praatje te maken. We kennen ze en

“Ook komt er iedere middag een man om de meubels op te

of twaalf, dertien. “Ik weet het niet eens meer precies.” Oenie

ze vinden het fijn om hun verhaal te doen.” Oenie is meteen als

knappen. Hij is al in de tachtig”, aldus Oenie.

Voor vragen, bezorgen of ophalen:
Telefoon: 0561 431 950
E-mail: kringloopdeveurdele@gmail.com
Een belletje werkt het snelst!
Kijk voor meer informatie op www.kringloopdeveurdele.nl
En op Facebook: kringloopwinkeldeveurdele

kelijks een rondje kringloop doen. Echte sneupers. Eentje komt
zelfs iedere dag”, zegt Oenie. “Vroeger schaamden mensen zich
om hierheen te gaan. Dat is helemaal verdwenen. Ook de beterverdienenden komen hier nu”, legt Karin uit. “In de zomer zie
Limburg, toen ben ik ook even een kringloopwinkel ingedoken.”

11 8

✁

je hier veel vakantiegangers”, zegt Oenie: “Zelf was ik laatst in

e-maIL

“De klanten komen overal vandaan. Er zijn er heel wat die we-

WoonPLaaTS

Echte sneupers

aDReS

Oenie.

naam HUURDeR

overleden. We hebben echt een maatschappelijke functie”, aldus

Geldig tot 1 februari 2020

als iemand bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moet of is

10 % korting op uw aankoop.

zijn, dan verzorgt De Veurdele dat. “Ook halen we huizen leeg,

bon

omdat ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben of slecht ter been

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

Als mensen de spullen niet zelf kunnen ophalen of brengen,
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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.

perspectief in wonen

