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i n h o u d

Natuurlijk gaat ons werk zoveel mogelijk door 
in deze lastige tijd. Daarom in dit nummer 
aandacht voor ons ondernemingsplan, met 
onze belangrijkste doelen tot en met 2025. 
Ook heeft de duizendste woning nu zonnepa-
nelen, een mooie mijlpaal. 

Op de laatste pagina’s vindt u het verhaal over 
The Readshop in Wolvega. Steun in deze tijd 
uw lokale ondernemers. Dus ga er eens langs 
en neem uw bon mee. 

Veel leesplezier en een goede lente gewenst! 

   Het is een rare en moeilijke periode, deze 
coronatijd. Voor iedereen. Aandacht voor 
elkaar is nu extra belangrijk. Daarom doen we 
op pagina 8 een oproep. Kent u een mede-
huurder die tijdens corona extra voor u klaar 
staat? Geef deze persoon op. Dan verrassen 
wij hem of haar met een lekkere taart! 

In dit nummer schenken we ook aandacht aan 
betalingsproblemen, bijvoorbeeld door coro-
na. Als u moeite heeft om de huur te betalen, 
neem dan contact met ons op. Dan zoeken we 
samen met u naar een mogelijke oplossing. 
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COLOFON
Bezoekadres en postadres
Keiweg 14, 8471 cz  Wolvega

T  0561  61 38 15

E  info@wstweststellingwerf.nl 

www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
Door corona zijn we tijdelijk 

alleen op afspraak open. 

Klachten m.b.t. de woning
Bij voorkeur ‘s morgens melden

tussen 8.00 uur en 10.00 uur

E-mail: info@wstweststellingwerf.nl

Telefoon: 0561 61 38 15

(24 uur bereikbaar voor 

spoedeisende klachten)

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

Aansprekend verhaal 

Grafische Vormgeving + Fotografie 
Beeldende Zaken

Rob Rotgers Fotografie / Brrand

Sluitingsdagen kantoor
Ons kantoor is in 2021 gesloten op:
• 5 april (tweede paasdag)
•  26 en 27 april (maandag voor  

Koningsdag en Koningsdag zelf)
•  13 en 14 mei (Hemelvaartsdag  

en de vrijdag daarna)
• 24 mei (tweede pinksterdag)
• 5 mei (bevrijdingsdag)

Heeft u op één van deze dagen een 
reparatieverzoek dat niet kan wachten? 
Als u ons telefoonnummer belt, krijgt u 
de meldkamer aan de telefoon. 
De medewerkers daar schakelen een 
bedrijf in dat het probleem probeert te 
verhelpen. Vanaf de eerstvolgende werk-
dag zijn wij u graag zelf weer van dienst.
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Het zal je toch 
gebeuren …

Mensen uit de Friese bouwwereld (aannemers, architecten, installateurs, 
woningcorporaties) ontmoeten elkaar, onder normale omstandigheden, 
enkele malen per jaar via de Friese Bouwkring. Deze bijeenkomsten 
hebben meestal een excursie-achtig deel, waarbij een bijzondere (bouw)
locatie wordt bezocht. Zoals de ‘Haak van Leeuwarden’, toen die in 
aanbouw was. En soms wordt een interessante spreker uitgenodigd. 

   Tijdens één van de bijeenkomsten, al een hele tijd geleden, 
was weerman Piet Paulusma als spreker aanwezig. Dat lijkt een 
wat vreemde keuze, maar dat is het niet: veel bouwactiviteiten 
vinden immers in de buitenlucht plaats en daarop is het weer 
van invloed. Hij ging in op de opwarming van de aarde en op 
de effecten die dat zou hebben op het weer de komende eeuw. 
Het zou warmer worden, onstuimiger, natter … De meeste 
aanwezigen spitsten echter pas de oren toen Piet begon over 
de kans dat er deze eeuw nog een Elfstedentocht zou kunnen 
worden gereden. Hij dacht dat dit toch nog wel een keer of 
zeven zou kunnen gebeuren. Piet sprak deze woorden uit 
in 2014. Inmiddels zijn we wat jaren verder en zou hij deze 
voorspelling misschien niet meer willen herhalen. Hoewel, met 
Piet weet je het nooit …

En dan wordt het 5 februari 
2021. In het NOS-Journaal 
van 20.00 uur laat Peter 
Kuipers Munnike de 
weersvoorspelling voor de 
komende week zien. Alle dagen dikke nachtvorst. Maar eerst 
sneeuw, veel sneeuw. Dat valt achteraf wat tegen, althans in het 
Noorden. Of mee, als je het bekijkt vanuit het perspectief van de 
schaatsenrijders. Want sneeuw zorgt voor bomijs en dat schaatst 
waardeloos. En lekker schaatsen, dat wil iedereen. Toch?

De situatie leidt in ieder geval al snel tot de vraag: kan-ie 
verreden worden, de tocht der tochten? De Elfstedentocht. 

De Friese gemalen worden alvast stopgezet, de scheepvaart 
stilgelegd. Gelet op de corona-beperkingen van dat moment 
vindt het demissionaire kabinet dat alleen de wedstrijdrijders 
op pad zouden mogen. Geen massale toertocht en geen 
feestvierend publiek langs de kant. Volstrekt begrijpelijk. Het 
Elfstedenbestuur zegt dan dat een Elfstedentocht niet doorgaat 
als de toertocht daarvan geen onderdeel kan zijn. Ook een 
respectabel standpunt. 

Zou het ons dan gaan gebeuren dat corona ook het doorgaan 
van een Elfstedentocht in de weg gaat staan? Je moet er 
als rechtgeaarde Fries niet aan denken. Gelukkig blijken 
de omstandigheden voor goed ijs niet overal op de route 
aanwezig. En tenslotte is daar dan Willemijn Hoebert die aan 
alle onzekerheid een eind maakt: het gaat vanaf 15 februari 

dooien. Pffff … we houden 
zeven kansen op de tocht der 
tochten … 

In de Wooninfo leest u over 
zaken die wel gebeurden de afgelopen periode, of die zeker 
gaan plaatsvinden de komende tijd. Ik wens u daar veel plezier 
mee. 

Hartelijke groet,
Sake Lageveen
directeurbestuurder 
     

v o o r w o o r d

Het zou warmer worden, onstuimiger, natter
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w o n e n

‘Een tijdje geleden werd ik gebeld door een platenlabel,  
met de vraag of ze een liedje van ons opnieuw mochten  

uitbrengen, op vinyl. Leuk!’

  ‘Ik heb genoeg vertier hier in huis’ 
Jan de Vries (72) woont in een eengezinswoning aan de 
Stadhouderslaan in Wolvega. Sinds het overlijden van zijn 
vrouw, elf jaar geleden, woont hij er alleen. ‘Gelukkig heb ik 
een grote woning, met een extra verdieping. Zo heb ik genoeg 
ruimte voor mijn hobby’s.’ Dat zijn er nogal wat. Zo houdt de 
oud-gemeenteambtenaar van vissen, bouwt en verzamelt hij 
kerststallen en heeft hij een 
uitgebreid beeldarchief van 
de gemeente Weststelling-
werf. Een hele grote liefde is 
de muziek. 

‘Al sinds mijn achtste maak 
ik muziek. Ik begon op de 
accordeon en wat later gitaar. Op een gegeven moment ben ik 
op synthesizer overgestapt. Optreden doe ik al sinds mijn veer-
tiende. Met mijn band De Muiters geef ik optredens door het 
hele land. Dat kan nu helaas niet. Eén van de laatste keren was 
vorig jaar met carnaval, vlak voor de coronacrisis uitbrak.’

‘Ooit ben ik op veertienjarige leeftijd met een schoolbandje be-
gonnen. Twee jaar later vormde ik samen met een drummer, het 
duo Jan en Dick. Later is mijn dochter Petra erbij gekomen, voor 

zang en gitaarspel. Tegenwoordig kan ik met mijn synthesizers 
een soort orkest maken. Dan voel ik me net een machinist. Soms 
speel ik wel met zestien instrumenten tegelijk. Door de jaren 
heen hebben we negen cd’s gemaakt en veel optredens gedaan 
voor radio en televisie. Vooral de piratenzenders hebben ons 
groot gemaakt. Die brengen je muziek naar alle uithoeken van 
het land.’ 

‘Een tijdje geleden werd ik 
gebeld door een platenlabel, 
met de vraag of ze een liedje 
van ons opnieuw mochten 
uitbrengen, op vinyl. Leuk! Met 
op de A-kant: Bi’j oons in Stel-
lingwarf en op de B-kant: As 

die Stemme Ropt. Dat gaat over iemand die de Stellingwerven 
verlaat en weer terugkomt. Als we in Brabant optraden, zoals 
vorig jaar met carnaval, vroegen ze die Stellingwerfse liedjes aan 
en die zongen ze dan uit volle borst mee. Hoe bestaat het!’ 

‘Sinds anderhalf jaar heb ik een vriendin, ook uit Wolvega. Dat is 
in deze tijd wel zo gezellig. Verder heb ik helemaal geen last van 
de coronatijd. Ik heb genoeg vertier hier in huis.’

De tijd waarin we nu leven is anders dan anders. We zijn veel meer thuis. Het coronavirus raakt 

ons allemaal. We zijn benieuwd hoe u deze periode ervaart. Dat konden we natuurlijk niet aan u 

allemaal vragen. Daarom spraken we enkele huurders, zodat u hun ervaringen kunt lezen. 

Hoe ervaart u het?
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  ‘Het is fijn om van nut te kunnen zijn’

Jos (69) en Fopje (66) Bouma wonen al 45 jaar aan de Nieuw-
straat in De Blesse. Ze hebben drie kinderen en zes kleinkin-
deren. Twee van de kinderen wonen met hun, in totaal vier 
kinderen, ook in De Blesse. ‘De twee jongsten komen regelma-
tig langs op de skeelers, gezellig!’, zegt Jos. Hij is oud-directeur 
van de Fredericusschool in Steggerda, waar hij 41 jaar heeft 
gewerkt. Sinds 2014 is hij met pensioen. In deze tijd komt zijn 
oude beroep goed van pas.

‘Iedere dinsdag zijn de twee jongste kleinkinderen, Lana en Levi, 
bij ons. Dan helpen we ze met hun schoolwerk. Mijn vrouw gaat 
vaak met onze kleinzoon van vier tellen en kleuren, of ze maken 
samen een puzzeltje. Ik help mijn kleindochter van zeven. Ze 
heeft wat moeite met rekenen. Daarom komt ze, naast de vaste 
dinsdag, bijna iedere dag wel even langs voor rekenonderwijs. 
Ze luisteren vaak beter naar opa en oma, dan naar de ouders.’

‘Tussen het lesgeven door, halen we een frisse neus. Gisteren 
zijn we nog naar park De Nieuwe Aanleg geweest. Dat is net 
buiten Wolvega. Step en skeelers mee, dat vinden ze heerlijk. En 
wij ook. In deze tijd gaan we zelf ook veel naar buiten.’

‘De andere kleinkinderen zijn wat ouder en redden zich aardig 
met de online lessen. Tot nu toe hebben zij geen hulp nodig. Wel 
vind ik het erg voor de kinderen dat ze niet naar school mogen. 
Ze missen de structuur. Daar maak ik me wel zorgen over.’ 

‘Ik heb mijn oude beroep dus weer een beetje opgepakt. Vroe-
ger gaf ik vooral les aan klas drie en vier (tegenwoordig groep 5 
en 6). Sinds ik directeur was, had ik geen vaste klas meer. Wel 
gaf ik nog vaak gymnastiek. Ik ben wat een sportman.’

‘We staan in deze periode extra klaar voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Het is fijn om van nut te kunnen zijn. We doen 
het natuurlijk voor onze kleinkinderen, maar ook voor onze kin-
deren. Die werken allemaal thuis. Zo kunnen we hen als ouders 
wat ontlasten. Zelf hebben we geen hulp nodig. Wij redden ons 
nog goed. Het leven wordt momenteel zo beheerst door corona. 
We proberen het glas een beetje halfvol te houden. We moeten 
toch met z’n allen de schouders eronder zetten.’
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  ‘We zijn hartstikke trots en willen hem 
graag laten zien’

Sander (31) Stuurman en Esther Stuurman-Schokker (22) uit 
de Nieuwstraat in De Blesse hebben op 3 januari hun eerste 
kindje gekregen, Naud. Esther: ‘Zijn naam was een kwestie 
van goed speuren op internet. Het was de allereerste naam die 
we allebei mooi vonden. Naud is het gebleven.’ 

Sander: ‘De kleine man doet het sinds het begin hartstikke 
goed. Naud is in het ziekenhuis geboren. Gelukkig mocht ik er 
de hele tijd bij blijven. Als de verpleegkundige of verloskun-
dige kwam, moest ik even een mondkapje op.
Natuurlijk hadden we alles zo goed mogelijk voorbereid. 
Alleen hadden we er geen rekening mee gehouden dat de win-
kels dicht konden zijn. Die moesten we nu online bestellen. Zo 
hadden we één kruik. De kraamhulp vond het toch wel handig 
dat we er twee hadden. Ook hadden we nog een inbakerdoek 
besteld. Gelukkig hadden we die ook de volgende dag al in 
huis. Naud wordt er lekker rustig van. Hij slaapt zelfs al door.’

Sander: ‘De eerste week hebben we kraamzorg gehad. Nu 
doen we het met z’n drieën. Natuurlijk komen de opa’s en 
oma’s langs. Dat is puur voor de gezelligheid. Ze willen van 
alles voor ons doen hoor. We gaan weleens bij ze eten. Dat 
is gezellig én we hoeven zelf niet te koken. Er mag momen-
teel maar één persoon per dag langskomen. Dat is natuurlijk 
jammer. We zijn hartstikke trots en we willen hem graag 
laten zien. Het is leuk om onze verhalen te delen met visite. 
We zijn wel opgelucht dat het geen raamvisite is geworden, 
zoals tijdens de eerste lockdown. Ik werk als woonbegeleider 
in het AZC in Luttelgeest. Daar werken we met een ‘sociaal 
corona rooster’, zodat we minder contactmomenten hebben. 
Daardoor werk ik wat minder uren en ook weleens thuis. Dat 
komt nu goed uit.’ 

Esther: ‘Ik werk in de ouderenzorg, bij verpleeghuis Zonne-
kamp in Steenwijk. In het begin van de zwangerschap was er 
flink corona op de afdeling. Dat vond ik spannend. Geluk-
kig waren we de laatste tijd coronavrij. Ik heb tot 36 weken 
doorgewerkt. Met 36 weken ben ik met verlof gegaan. Het is 
best zwaar werk. Dus ik was echt moe toen ik met verlof ging. 
De oudjes leefden trouwens helemaal mee met mijn zwanger-
schap. Dat was ontzettend leuk.’
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Kent u ook zo’n topper? Iemand die extra aandacht voor u heeft 
of die tijdens corona voor u klaar staat? Die nét iets meer doet 
om deze coronatijd samen goed door te komen? 
Geef deze persoon dan op. Dan verrassen wij hem of haar met 
een lekkere taart! Voorwaarde is alleen dat deze persoon een 
huis huurt van Woningstichting Weststellingwerf.

Hoe geeft u uw topper op?
Om iemand aan te melden voor een taart, vult u het formulier in. 
Dit stuurt u naar Woningstichting Weststellingwerf. Dat kan via:
• E-mail: info@wstweststellingwerf.nl of
• Post: Keiweg 14, 8471 CZ, Wolvega

Uw naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum aanmelding: 

De volgende topper verdient een heerlijke taart:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Hij/zij verdient een taart, omdat  

Wie verrast u 
met een taart? 

Aanmeldingen voor een taart moeten vóór 1 mei 2021 bij ons binnen zijn. 
De ‘spelregels’ voor deze actie vindt u op www.wstweststellingwerf.nl

   Het is een rare en moeilijke periode, deze 
coronatijd. Voor iedereen. We kunnen niet meer 
gewoon werken, niet zomaar afspreken met fa-
milie of vrienden, winkelen, sporten, of uitgaan. 
Om het vol te houden, hebben we elkaar nodig. 
Aandacht voor elkaar is daarbij heel belangrijk. 
We zien mensen die anderen op verschillende 
manieren helpen. Denk aan: boodschappen 
doen, de hond uitlaten of medicijnen halen. 
Of een kaartje sturen, een extra praatje aangaan 
of een bakje koffie doen, om een ander op te 
vrolijken. 

88
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Aanmeldingen voor een taart moeten vóór 1 mei 2021 bij ons binnen zijn. 
De ‘spelregels’ voor deze actie vindt u op www.wstweststellingwerf.nl
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Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom 
het coronavirus? 
•  Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp’er en nu geen inkomen 

heeft? 
•  Of omdat u een 0-uren contract heeft en nu tijdelijk geen salaris 

ontvangt? 

Of heeft u al een betalingsregeling met ons afgesproken? En lukt 
het niet om de afspraken na te komen door de coronacrisis? Neem 
contact op met ons team Huuradministratie! Hoe eerder u dat doet, 
hoe sneller wij u kunnen helpen. We zoeken dan samen met u naar 
een mogelijke oplossing. 

Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid 
of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn. Maar het duurt vaak even 
voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en aan u is betaald. 
Komt u hierdoor in de betalingsproblemen? Neem ook dan contact 
op met ons team Huuradministratie.

Contact opnemen met ons team 
Huuradministratie doet u zo: 

Telefoon: 0561-613815 
E-mail: huuradministratie@wstweststellingwerf.nl

We zijn bereikbaar van
maandag tot en met donderdag 
tussen 8.00 en 16.30 uur en op 
vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.

Soms is het moeilijk om alle rekeningen te betalen. Maar 
een betalingsachterstand kan leiden tot hoge incassokos-
ten en mogelijk zelfs schulden. Mensen met betalingsach-
terstanden of schulden vragen vaak pas laat om hulp.

Om te voorkomen dat een betalingsachterstand leidt tot 
een problematische schuldsituatie, is het belangrijk dat we 
zo vroeg mogelijk zien of er schulden zijn. Dan zijn er meer 
mogelijkheden om hulp te bieden. Lagere schulden zijn ook 
makkelijker op te lossen. Snelle hulp voorkomt (nieuwe) 
betalingsachterstanden en problematische schuldsituaties. 

Geen huurverhoging 
tot 1 juli 2023
In de media heeft u kunnen lezen dat de huur van sociale 
huurwoningen in 2021 niet verhoogd mag worden. Dat 
klopt niet helemaal. Het kabinet heeft namelijk besloten dat 
huurwoningen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 
geen huurverhoging mogen krijgen.
Wij verhogen de huren steeds per 1 januari en dus niet per 
1 juli. Dat doen we al sinds 2018. Om dat te mogen doen, is 
de huur van uw woning in 2017 niet verhoogd. 
Ook dit jaar hebben wij de huren per 1 januari verhoogd. 
Met 1%. Dat kon op basis van overheidsbeleid dat geldt tot 
en met 30 juni 2021. Op basis van ditzelfde beleid hebben 
de meeste andere corporaties de huren al per 1 juli 2020 
verhoogd. Wij deden het alleen een half jaar later.… en met 
een lager percentage.
We moeten vaststellen dat de overheid niet is ingesteld op 
corporaties die de huur per 1 januari verhogen. Daar hebben 
we last van. We keren dus terug naar 1 juli als datum voor 
de huurverhoging. Wij verhogen de huur van uw woning 
pas weer per 1 juli 2023. Dat is twee-en-een-half jaar na de 
huurverhoging van 1 januari 2021.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze website, bij 
het kopje ‘Nieuws’.  

Maatwerk bij 
betalingsproblemen 
door corona

Vroegsignalering 
van schulden

h u r e n



p r o j e c t e n

Pas op de plaats
Deze keer is er niet zoveel nieuws te melden. De nieuwbouw 
aan de Eikenlaan in Wolvega en Rotanstraat in Noordwolde is 
klaar. We kunnen nog niet met nieuwe projecten beginnen. 
Dat geldt voor de sloop en nieuwbouw van woningen aan de 
Zilverlaan in Wolvega. En ook voor de sloop en nieuwbouw 
aan de Pitrietstraat in Noordwolde. Voor deze projecten samen 
gaat het om de sloop van twintig huizen en de nieuwbouw van 
zeventien woningen. 

Ook kunnen we nog niet los met de herinvulling van de Sport-
laan, daar waar eerder het Bornego-college stond. 
De bouwaanvraag is ingediend. We willen daar tien huizen 
bouwen. Over al deze projecten hopen we u de volgende keer 
meer te kunnen berichten.

Nieuwbouw W. Lodewijkstraat 64 en 66, Wolvega  
Alleen aan de W. Lodewijkstraat in Wolvega was de afgelopen tijd 
sprake van echte activiteit. Daar zijn in november 2020 in een paar 
dagen de casco’s van de twee nieuwe woningen neergezet door de 
bouwer, Fijn Wonen/Van Wijnen. Elementen voor deze woningen 
zijn voor een groot deel in de fabriek gemaakt. Daarna zijn ze op 
de bouwplaats gemonteerd en samengevoegd. Vervolgens moest 
het afbouwtraject nog plaatsvinden. Dat is de maanden daarna 
gebeurd. Inmiddels heeft de aannemer de woningen aan ons 
opgeleverd.

Al duizend woningen met zonnepanelen
We zijn in 2020 gestart met het plaatsen van gratis zonnepanelen 
op onze woningen. Dinsdag 2 februari 2021 bereikten we een 
mijlpaal: op deze dag was de duizendste woning aan de beurt om 
zonnepanelen te krijgen. Dit was aan de Kruistraat in Wolvega. 
Op www.stroomvanjedak.nl kunt u zien in welke straten we op dit 
moment zijn om zonnepanelen te leggen.

Voortgang projecten Noordwolde en Wolvega
In elke Wooninfo leest u hoe ver we zijn met onze grote projecten. Meestal gaat het dan om 
nieuwbouw op plaatsen waar we oude woningen hebben gesloopt. U vindt hier weer een
samenvatting van de stand van zaken.  

Op 17 februari hebben de nieuwe huurders van de W. Lodewijkstraat 64 en 66 de 

sleutel van hun nieuwe woning gekregen. Wij wensen ze veel woonplezier!

De duizendste woning (in de Kruistraat) krijgt zonnepanelen.
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Wat zeggen onze huurders?
Wij zijn trots op de dikke 8 waarmee nieuwe huurders ons beoor-
delen. Aan het cijfer te zien, bent u ook blij met hoe wij reparatie-
verzoeken afhandelen. Daarvoor geeft u ons namelijk een 7,8. Van 
vertrokken huurders krijgen we een iets lager cijfer; een 7,3. Dat 
komt waarschijnlijk omdat we van deze huurders vragen om hun 
woning in een goede staat achter te laten. En daar zijn we behoor-
lijk ‘streng’ in. Gemiddeld geven onze huurders onze dienstverle-
ning een mooie 7,7. Dit is net iets hoger dan het cijfer dat huurders 
landelijk aan hun corporatie geven. 

Huurders in Nederland geven voor de kwaliteit van hun woning 
gemiddeld een 6,9. Wij zitten daar ruim boven: Onze huurders waar-
deren de kwaliteit van hun woning gemiddeld met een ruime 7,3.

Hoe doen we het verder?
Op de onderdelen ‘Onderhoud & Verbetering’ en ‘Bedrijfslasten’ 
krijgen we een A-score. Dat betekent dat we op deze gebieden bij 
de kopgroep horen: we doen het hier beter dan de meeste andere 
woningcorporaties in Nederland. Voor het onderdeel ‘Duurzaam-
heid’ hebben we een B gekregen, daarmee behoren we tot de 
groep van de middenmoters. We werken er hard aan om dit laatste 
te verbeteren. 

De cijfers geven aan dat u op zich tevreden bent over wat we doen. 
Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. We doen dan ook ons 
uiterste best om volgend jaar ons rapport te verbeteren. Al met al 
zijn we tevreden met ons ‘rapport’. 

Waardering huurders gestegen naar een ruime 7,7 
Onze huurders zijn over het algemeen tevreden over onze dienstverlening. Dat blijkt uit het 
onderzoek dat brancheorganisatie Aedes met haar jaarlijkse Benchmark heeft uitgevoerd. 
Aan dit onderzoek deden bijna 300 corporaties mee. 

DuurzaamheidHuurdersoordeel Onderhoud & verbetering

Bedrijfslasten
Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Ws Weststellingwerf
2020
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Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienst-
verlening. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursec-
tor (KWH) meet dit ieder kwartaal voor ons. 
Voor het onderzoek werkt KWH (kijk op www.kwh.nl) samen 
met onderzoeksbureau DESAN (www.desan.nl). Dat is een 
soort ‘callcenter’ uit het westen van het land.

U krijgt een e-mail 
Huurders ontvangen een e-mail met het verzoek om de vragen-
lijst in te vullen. Als afzender van de e-mail ziet u dan onder-
zoekkwh@desan.nl staan.

Of u wordt gebeld
Is uw e-mailadres niet bekend bij ons? Dan kan het zijn dat 
KWH/DESAN u namens ons belt.   Goed om te weten. Zij bellen 
op werkdagen tussen 17.30 – 19.30 uur. En op zaterdag tussen 
10.00 en 15.00 uur. 
Het bellen gebeurt met mobiele nummers. Heeft u een oproep 
gemist van een onbekend mobiel nummer? Als u dit onbekende 
nummer terugbelt, dan kan het zijn, dat u hoort dat dit een tele-
foontje voor het onderzoek was. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
U kiest zelf of u de vragen van KWH wel of niet wilt beant-
woorden. Wij, en ook KWH en DESAN, gaan zorgvuldig met 
uw gegevens om. Uw antwoorden blijven anoniem. Alleen als u 
aangeeft dat de gegevens aan ons mogen worden doorgegeven, 
gebeurt dit. 

Uw oordeel telt
KWH is partner van de Aedes-benchmark. Dat betekent dat uw 
oordeel over onze dienstverlening via KWH ook meetelt in de 
Aedes-benchmark.  
Heeft u meegedaan aan het onderzoek van KWH of Aedes naar 
de kwaliteit van onze dienstverlening? Bedankt! Dit helpt ons 
om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Voortdurende meting 
klanttevredenheid door 
KWH

12

Peter Algra van Streekwurk Fryslân:

‘Het Iepen Mienskipsfûns 
is heel laagdrempelig’  

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie 
Fryslân geld beschikbaar om projecten van 
bewoners verder te helpen. Projecten op het 
gebied van leefbaarheid, die ervoor zorgen 
dat u prettig kunt wonen in uw buurt of dorp. 
Streekwurk Zuidoost Fryslân voert de rege-
ling uit. Projectadviseur Peter Algra vertelt 
er graag over: ‘Het is heel breed. Het gaat van 
het opknappen van de plaatselijke speeltuin 
tot medefinanciering van een multifunctio-
neel centrum. Geen plan is hetzelfde.’
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‘Het is heel laagdrempelig’, zegt hij enthousiast. ‘Op onze website 
staat een formulier. Daarop kunnen bewoners hun idee invullen 
en vervolgens contact met ons hebben.’ Drie keer per jaar kunnen 
bewoners vier weken lang hun project indienen. Dit jaar kan dit 
nog twee keer: van 19 april tot en met 20 mei en van 6 tot en met 
30 september. Heeft u een goed idee? Peter roept op om voor die 
tijd contact op te nemen. ‘Dan kan ik met de aanvraag helpen. U 
kunt het hele jaar bij ons terecht. Maak daar gebruik van.’

Nadat het project is ingediend, volgt de inhoudelijke beoordeling 
door een adviesplatform. Dit platform bestaat uit onafhankelijke 
inwoners uit uw regio. Zij geven advies aan Gedeputeerde Staten. 
Voor corona konden indieners een korte presentatie houden van 
hun idee bij het adviesplatform. Nu kunnen ze een filmpje maken. 
‘De voorbereiding is nu iets lastiger. Noodgedwongen gebeurt 
meer digitaal. Het is mooi om te zien dat mensen daar hun weg in 
vinden. En wij zelf ook.’ 

‘We zoeken naar de plus’ vertelt Peter. ‘In Weststellingwerf vroeg 
de reddingsbrigade subsidie aan voor een nieuwe boot. Dat alleen 
vinden we niet voldoende. Daarom hebben we met elkaar een 
educatief element toegevoegd. Toen is het project goedgekeurd.’

Natuurlijk zijn er criteria waaraan het plan moet voldoen. Een 
stichting, vereniging of een groep van minimaal vijf personen kan 
het project indienen en uitvoeren. Ook kleine startende onderne-
mers kunnen een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld voor het starten 
van een bedrijfje dat streekproducten voor de lokale boer gaat 
verkopen.

‘Verder is het belangrijkste dat je met je projectaanvraag het 
langdurige positieve effect op de ‘mienskip’ kunt aantonen’, aldus 
Peter.

Peter begrijpt dat het indienen van een plan bij de provincie, voor 
veel mensen een drempel is. ‘Daarom zijn we heel open en ga ik 
voor de adviesgesprekken zoveel mogelijk naar de mensen toe. Ik 
kom graag op de plekken waar het moet gebeuren en ik bekijk de 
projecten die klaar zijn. Zo is er een mooi drijvend eiland bij Olde-
holtpade gerealiseerd, in samenwerking met de Jeugdvogelwacht 
en schoolkinderen. Het is een vogelbroedeiland, in de vorm van 
een Fries Pompeblêd. Vanaf de snelweg kan je het zien. Het is vrij 
toegankelijk. Ga gerust eens kijken.’

Heeft u een idee om uw omgeving 
leuker of beter te maken?

Wij vinden dat mensen goed moeten kunnen wonen. Om goed te 
kunnen wonen, is een ‘leefbare’ omgeving nodig. Leefbaarheid 
gaat over hoe aantrekkelijk en/of geschikt een buurt, wijk of dorp 
is om in te wonen. Dat betekent niet alleen schoon, opgeruimd en 
veilig, maar ook dat er voorzieningen zijn die het samen wonen 
leuker en fijner maken. We dragen als woningcorporatie hier graag 
aan bij. Vanuit de wet mogen we dit alleen doen als het de leefbaar-
heid in de directe omgeving van onze woningen verbetert. Én als 
dit vooral ten goede komt aan onze huurders. In andere situaties 
mogen we dus niet bijdragen.

Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw omgeving te verbete-
ren? Laat het ons vooral weten. Wij bekijken dan met u of wij iets 
voor u kunnen betekenen. Neem hiervoor dan contact op met 
de Woningstichting via telefoonnummer 0561 613815.

Subsidie Iepen Mienskipsfûns
Een goede aanvulling op het leefbaarheidsbudget van de Woning-
stichting  is het Iepen Mienskipsfûns.  Vanuit het IMF is het moge-
lijk activiteiten of voorzieningen te ondersteunen of te realiseren 
voor alle bewoners. Ook voor particuliere woningeigenaren in wijk 
of dorp. Dus: heeft u een mooi idee voor uw buurt of wijk? 
En kunnen of mogen wij volgens de wet uw idee niet ondersteu-
nen met een financiële bijdrage? Dan kunt u subsidie voor uw 
plannen aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns.

Meer informatie
Meer informatie over het IMF en de criteria waaraan uw 
project moet voldoen, vindt u op de website van provincie 
Fryslân. Toets bij ‘zoeken’ het woord ‘Iepen Mienskips-
fûns’ in en u vindt de benodigde informatie. Onder ‘projec-
ten in beeld’, staan de projecten die al zijn uitgevoerd. 

Heeft u vragen? Peter Algra beantwoordt ze graag via 
telefoon 06 11868608 of e-mail P.algra@fryslan.frl.
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Hier gaan we voor
Wij willen dé sociale volkshuisvester in de gemeente Weststel-
lingwerf zijn. We zorgen dat er hier genoeg goede en betaalbare 
woningen zijn, met een fatsoenlijke prijs-/kwaliteitsverhou-
ding. Waar dat kan, maken we onze woningen duurzaam en 
energiezuinig. 

Meest belangrijk
Voor het halen van onze doelen hebben we beperkte midde-
len beschikbaar. We moeten dus kiezen waar we ons geld aan 
uitgeven. Daarbij kijken we als eerste naar wat we het meest 
belangrijk vinden. Dat is: 
1. Onze woningen zijn betaalbaar
2. We hebben voldoende woningen beschikbaar
3. Onze woningen zijn van goede kwaliteit

Onze uitdagingen
De komende jaren staan we voor twee grote uitdagingen: 
woningvernieuwing en verduurzaming. 

  Woningvernieuwing
We willen elk jaar gemiddeld 25 oudere woningen vernieuwen: 
door sloop en plaatsvervangende nieuwbouw, of door renova-
tie. Financieel gezien is dit ingewikkeld. Nog spannender is dat 
hier steeds minimaal zeventig procent van de huurders van een 
straat of complex mee moet instemmen. 

  Verduurzaming
De overheid wil dat corporatiewoningen in 2050 CO2-neutraal 
en gasloos zijn. Nieuwe woningen bouwen we direct als nul-op-
de-meter-woningen (NOM-woningen). Bestaande woningen 
(behalve de woningen die we willen slopen en verkopen) gaan 
we de komende jaren duurzaam maken. Afhankelijk van de 
impact van de ingreep, kan hier ook gelden dat zeventig procent 
van de huurders van de woningen waar het om gaat, het eens 
moet zijn met de plannen. 

Hoewel er dus sprake is van twee afzonderlijke sporen, grijpen 
ze deels ook op elkaar in. Je gaat bijvoorbeeld niet renoveren 
zonder te verduurzamen. En om het nog wat ingewikkelder te 
maken: de gemeente komt straks ook nog met een opvatting 
over welke wijk het eerst en het laatst van het gas af moet. We 
zullen moeten kijken wat voor effect dat heeft op onze plan-
ningen.

Hoe gaan we dit doen
Hoe we dit alles gaan doen, kunt u op onze website lezen in ons 
‘Ondernemingsplan 2021-2025’.

Ons ondernemingsplan 2021 - 2025:
Woningvernieuwing en verduurzaming als grootste uitdagingen

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een (strategisch) ondernemingsplan voor de periode 2021 t/m 2025. 
Hierin staan onze plannen en doelen t/m 2025. We vertellen u graag wat de hoofdlijnen hiervan zijn.
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Wanneer heb ik recht op huurverlaging? 
In onderstaande tabel ziet u de voorwaarden waaraan u moet vol-
doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging.
Voor uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee. Ook kinde-
ren die thuis wonen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan telt 
hun inkomen niet mee. Maar ze tellen voor de grootte van het 
huishouden dus wel mee.

Recht op huurverlaging? U ontvangt van ons een voorstel
Op basis van de wet checken wij dit jaar eenmalig bij de belas-
tingdienst welke huurders van ‘dure’ woningen (dat wil zeggen: 
met een ‘kale’ huur van meer dan € 633,25) recht hebben op 
een eenmalige huurverlaging. Daarbij wordt naar uw inkomen 
in 2019 gekeken. U ontvangt bericht van de belastingdienst als 
ze hiervoor informatie aan ons hebben verstrekt. 
Als u recht heeft op huurverlaging, hoort u dit uiterlijk 1 april 
2021 van ons. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Een eventuele huurverlaging gaat in nadat minimaal een maand 
en maximaal bijna twee maand verstreken is na de datum van 

dagtekening van de brief waarin de huurverlaging wordt aange-
kondigd (voorbeeld: dagtekening brief is 2 maart, ingangsda-
tum lagere huur is 1 mei). 

Is uw inkomen na 2019 gedaald? Verzoek huuraanpassing
Is uw inkomen na 2019 gedaald? U kunt ons dan vragen om 
uw huurbedrag toch te verlagen. De inkomensdaling moet 
tenminste zes maanden duren op het moment van uw verzoek 
tot huurverlaging.

Hoe u de huuraanpassing aanvraagt, leest u op onze website, 
onder het kopje ‘Nieuws’.

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op 
zijn laatst 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur 
terug over de periode daarvoor. 

De verlaagde huur is geen ‘bevroren’ huur. Dat betekent dat er in 
opvolgende jaren weer een huurverhoging kan worden geheven.

Mogelijk recht op huurverlaging 

In 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging huishoudens met een laag inkomen’ van toepassing. 
Heeft u een laag inkomen en een hoge huur? Dan heeft u in 2021 mogelijk recht op huurverlaging.

Uw huishouden 

Inkomensgrens, uw 
gezamenlijk inkomen 

is niet hoger dan Huurverlaging naar

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt € 23.725 € 633,25

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt € 23.650 € 633,25

Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW 
krijgen € 32.200 € 633,25

Huishouden van 2 personen, van wie  
minimaal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 633,25

Huishouden van 3 of meer personen,  
die allemaal geen AOW krijgen € 32.200 € 678,66

Huishouden van 3 of meer personen, van wie mini-
maal 1 persoon AOW krijgt € 32.075 € 678,66
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G P I I I U I S A O E R I A E F K

E E T V M V D R T R H S R L S S R

R C R M M M E E E E I C U B S T E

T T A A O N U F G S R E S C A A W

A U A H T W N U O I M E A D W N S

A R K O Z O T L N S O N N N N D I

M E L E C L A S T T N S N E E A U

Z K E S S T I L T E D A E R D M H

E M R T I J D E N N K H P E N E T

E E L E M U I R O T A R O B A L A

P T I N I C C A V I P K C E H C U

N E R O T I N O M E J N E T S E T

N N B V E R S O E P E L I N G T O

  © ruiterpuzzels.nl          Let op: In elk woord zitten minstens twee letters die maar op  één manier weg te strepen zijn. 
Tip: bewaar de korte woorden tot het laatst. Veel puzzelplezier.

AFSTAND
AUTO
BEREN
BLAUW
BRIL
CHECK
ELKAAR
GEBARENTOLK
GEDULD
GGD
HAMSTEREN
HANDENWASSEN

HANDGEL
HANDSCHOENEN
HOEST
HOESTEN
IC
IMMUUN
LABORATORIUM
LAST
MAATREGELEN
METEN
MONDKAPJE
MONITOREN

NOW
OMT
OPEN
PERSCONFERENTIE
RAAMVISITE
RESISTENTIE
RESPECT
RIVM
RUST
SCANNEN
STILTE
TEST

TESTEN
THUISISOLATIE
THUISWERKEN
TIJDEN
TOGS
TOZO
VACCIN
VERPLEEGKUNDIGE
VERSOEPELING
VIRUS
ZEEP
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   Woordzoeker

Stuur ons uw oplossing voor 1 mei 2021en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met 
de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. Of stuur een e-mailbe-
richt naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: 
puzzel maart 2021.

Oplossing puzzel (december 2020)
KERSTKINDJE

Winnaar: Mw. N. Spruijt uit De Hoeve. Gefeliciteerd!

 

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing voor 1 mei 2021 en maak kans op een 
waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met 
de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. Of stuur een e-mailbe-
richt naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en de tekst: 
waar o waar maart 2021.

Oplossing waar o waar (december 2020)
Het bruggetje tussen de Aurelia en de Eikenpage in Wolvega.
Winnaar: Dhr. J. Berger uit Wolvega. Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?
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a a n b i e d i n g

The Readshop Zwikstra:
‘Steun de plaatselijke ondernemers: koop lokaal’

Marianne van der Vinne (38) van The Readshop Zwikstra roept iedereen op om zoveel mogelijk bij winkels in 
de buurt te kopen. ‘Er is genoeg aanbod in Wolvega en omgeving en het zou jammer zijn als dat zou verdwijnen’, 
benadrukt ze. Zo heeft The Readshop een breed assortiment aan boeken, tijdschriften, wenskaarten, cadeau- en 
kantoorartikelen. Ook zijn ze Post-NL-punt en ING-servicepunt. Tenslotte verkopen ze Belgische chocola en 
sinds kort spelletjes, zoals puzzels en allerlei bordspellen. ‘Dat laatste is in deze tijd een hele mooie aanvulling.’ 

In 2005 hebben de ouders van Marianne de winkel gekocht. Al 
sinds haar vierde woont ze erboven, met haar ouders en oudere 
broer. Mijn moeder werkte ook in de winkel. Als ik vroeger uit 
school kwam, ging mijn moeder mee naar boven als het kon. Als ze 
druk was, liep ik direct door naar de buurvrouw met een stomerij. 
Dan kon ik daar terecht.’ Marianne is met de winkel opgegroeid. 
‘Ik draaide mee op zaterdagen en ik stond op braderieën. Ik vond 
het veel te leuk. Toen al had ik vaste klanten die, net als ik, graag 
tijdschriften en romantische boekjes lazen. Inmiddels hou ik van 
moord en doodslag, de afgehakte vingers, zeg maar. Net als mijn 
vader. Gelukkig hebben mijn zes parttime medewerkers en ik een 
hele diverse smaak. Er is altijd iemand die goed kan helpen. Je moet 
tenslotte weten wat je aanbiedt.’

Trots
Eigenlijk werkt Marianne al van jongs af aan in het bedrijf. ‘Ooit 
wilde ik Dolfijnentrainer worden’, lacht ze. Na wat omzwervingen 
en het halen van de juiste diploma’s, werd het toch de boekwinkel. 
Vorig jaar maart zou Marianne de winkel zelfs overnemen. Haar 
vader (69) en moeder (71) zijn inmiddels op leeftijd. ‘Ze zouden 
stoppen en leuke dingen gaan doen. Toen kwam corona. Vanwege 
de onzekerheid zijn we nu op papier nog met z’n drieën. Mijn 
ouders helpen in deze vreemde tijd nog mee. Ik ben heel trots dat ik 
het bedrijf Zwikstra voortzet.’

Sinds corona begon, was The Readshop 
open voor een beperkt aantal klanten die met 
een winkelmandje naar binnen mochten. 
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Mariannes ouders stonden voor de deur om de klanten te tellen. ‘In 
december kwam de bom dat we moesten sluiten’, vertelt Marianne. 
‘Normaal is dat voor ons de toptijd. Daar hebben we echt verlies op 
gedraaid.’ 

Een sensatie
Ze zijn direct gestart met social media en het gratis bezorgen in 
Wolvega. Klanten van buiten Wolvega konden hun bestelling 
ergens ophalen. ‘In het begin liep het wat stroef, maar later ging het 
best goed. Je moet creatief zijn met social media. Gelukkig heb ik 
een paar geweldige dames die mij helpen om leuke acties te verzin-
nen. Zo hadden we een verrassingspakketje met tijdschriften. Dat 
was een sensatie’, vertelt Marianne enthousiast. Het personeel is 
veel aan het bezorgen en schoonmaken. Zo heb ik tot nu toe ieder-
een voor hetzelfde aantal uren in dienst kunnen houden. Ik hoop 
dat dat zo blijft.’ 

The Readshop is een franchise onderneming. De website is vooral 
van het hoofdkantoor. Daarom werkt Marianne met Facebook 
en Instagram. ‘In elke post zetten we ons telefoonnummer en 
mailadres, zodat klanten makkelijk hun bestellingen kunnen doen. 
Dat begint te werken’, legt Marianne uit. ‘Het klantcontact mis ik 
enorm. Dat is nu natuurlijk erg beperkt. Gelukkig mogen klanten 
sinds vorige maand hun bestelling op afspraak bij ons ophalen. Dus 
er gebeurt wel iets, maar ik mis de vaste klanten die elke week hun 
krantje of tijdschrift komen halen.’

✁
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The Readshop Zwikstra
Adres: Van Harenstraat 32 Wolvega
Telefoon: 0561-617755
E-mail: zwikstra@readshop.nl
Kijk voor meer informatie op de website: 
www.readshop.nl
Voor (corona)updates kijk op:
Facebook: The Read Shop Zwikstra 
Instagram: readshop-zwikstra

Vragen of een bestelling? Mail of bel The Readshop

bon

naam huurder

adres

woonplaats

e-mail

Tegen inlevering van deze bon:
Bij aankoop van twee wenskaarten 
(normaal € 2,54 per stuk), één gratis. 

De bon is geldig tot 1 september 2021  
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perspectief in wonen

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, 
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte 
maatschappelijke organisatie met bijna 2700
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.


