woon
nummer 3 | september 2021

Aanpak overlast: steeds meer meldingen,

‘Ga met elkaar in gesprek’
Hoe ervaart u het contact met ons?
Bloemen By Jeanny

perspectief in wonen

p e r sp e c tie f in wo ne n

voorwoor d

inhoud
Van de redactie 2

Bent u de vakantieperiode een beetje goed doorgekomen? Nog

Voorwoord 3
Aanpak overlast: steeds meer meldingen, ‘Ga met elkaar in gesprek’ 4
Jaarverslag 2020 9

weggeweest? Wij wisten lange tijd niet wat te doen. Toen een collega
vertelde dat ze met haar man in eigen land een fietsvakantie ging doen,
leek mij dat ook wel wat.
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Het Pieterpad ...

Tips bij wateroverlast 15

Ik had gelezen dat je het Pieterpad, een historische loop-

Kortingsbon 19

plaatste gebouwen en met lelijke nieuwbouw uit de jaren tachtig

route van Pieterburen in Groningen naar de Pieterberg bij Maas-

van de vorige eeuw. Daar moet een beleidsbepaler jarenlang

tricht, ook kon fietsen. Niet precies, want sommige stukken zijn

gruwelijk de weg kwijt zijn geweest. We zagen onderweg maar

Maandag t/m donderdag

daarvoor te ruig, maar wel om en nabij. Het idee om fietsend van

één lelijker plek: Hoogkerk bij Groningen. Niet op de route,

8.00 tot 13.00 uur

noord naar zuid het land te doorkruizen, werd thuis omarmd.

maar gezien tijdens de fietstocht vanaf huis naar Pieterburen toe.

Vrijdag 8.00 tot 12.00 uur

Kortom: ‘It gie oan!’

Het is nauwelijks voorstelbaar dat er nog mensen willen wonen

Openingstijden kantoor

‘s Middags open op afspraak

			

Ons kantoor is gesloten op vrijdag 1 oktober 2021.
Heeft u een reparatieverzoek dat niet kan wachten?

1 oktober
gesloten

in de oude dorpskern die volledig gedomineerd wordt door vier
Ietwat overmoedig was het plan wel. Want daar waar die collega

of vijf enorme silo’s (ik durfde er niet eens goed naar te kijken,

regelmatig op haar fiets op het werk verschijnt, hadden wij 0,0

laat staan dat ik ze kon tellen).

Klachten m.b.t. de woning

Bel dan 0561-613815.

Bij voorkeur ‘s morgens melden

U krijgt dan die dag onze meldkamer aan de telefoon.

kilometers in de benen en in andere lichaamsdelen die ertoe

tussen 8.00 uur en 10.00 uur

De medewerkers van de meldkamer helpen u verder.

doen bij het fietsen. Wij missen boven-

Los van het voorgaande zagen we al fietsend

Telefoon: 0561 61 38 15

Vanaf maandag 4 oktober staan wij ‘gewoon’ weer

dien de luxe van de trapondersteuning

prachtige gebieden en omgevingen aan ons

(24 uur bereikbaar voor

zelf voor u klaar.

van een elektrische fiets, we hebben

voorbijtrekken. Ik vond het fijn te ervaren hoe

spoedeisende klachten)

nog ‘gewone’ fietsjes.

je al fietsend toch grote afstanden kunt over-

Redactie

Die route langs het Pieterpad is in de

Woningstichting Weststellingwerf

fietsvariant ongeveer 500 km lang.

bruggen. En om de wind en de zon op je lijf te

Aansprekend verhaal
Grafische Vormgeving + Fotografie

Van de redactie
Dit keer besteden we uitgebreid aandacht

voelen terwijl je fietst. Het maakt je jong.

Omdat we de vertrekdatum steeds op-

Overigens, over afstanden overbruggen: we

schoven, omwille van andere activitei-

kwamen na zeven dagen fietsen tot Ooij en zijn

Natuurlijk hebben we ook vrolijkere onder-

ten die meegemaakt moesten worden,

voor de terugreis in het nabij gelegen Nijmegen

Beeldende Zaken

aan een serieus onderwerp: overlast. We

werpen. Zo vertelt Jeanny Stift-Broekman

werden de mogelijkheden om de route

op de trein gestapt. Twee uur later waren we

Rob Rotgers Fotografie / Brrand

zien dat het aantal meldingen van overlast

over haar kleurige bloemenwinkel Bloemen

volledig te rijden steeds kleiner. Ik hield

alweer dichtbij huis. Dat is dan wel een beetje

(omslag, pagina 4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19)

de laatste jaren flink stijgt. Dat vinden we

by Jeanny in Noordwolde. Ga er eens kijken

bovendien ernstig rekening met het

zorgelijk. Lees daarom in deze Wooninfo

en neem de bon van de laatste pagina mee.

risico van vroegtijdig lichamelijk onheil, waardoor we misschien

hoe we hiermee omgaan. Een andere vorm

Dan krijgt u een leuke attentie. Want, zoals

al ter hoogte van Coevorden huiswaarts zouden moeten keren.

van overlast komt van het water. Hevige

Jeanny zegt: ‘Bloemen kunnen altijd.’

Ik wens u veel leesplezier met de artikelen in deze Wooninfo.
Toen we eenmaal Coevorden bereikten, waren we echter nog

regenbuien komen steeds vaker voor, ook

redelijk fris. En al waren we dat niet geweest, dan hadden we

Hartelijke groet,

nummer geven we tips over wat u kunt doen

dáár niet willen stoppen. Want wat een tegenvaller was dat! De

Sake Lageveen

bij wateroverlast.

binnenstad van Coevorden is totaal verknoeid met verkeerd ge-

vorige maand in Wolvega en omgeving. In dit

2

een anticlimax. Ondanks dat: ik kan het u aanbevelen, deze fietstocht. Wel even oefenen van tevoren!

Veel leesplezier gewenst!

3

wonen

Anje Tortora over de aanpak van overlast:

‘Ga met elkaar in gesprek’
‘Wij hebben zelf bemiddeling bij overlast in huis ’, vertelt Anje Tortora over de overlast-aanpak van
de woningstichting. Ze is mutatieopzichter en bemiddelaar overlastzaken bij burenoverlast of conflictsituaties. ‘Met de nadruk op het woord bemiddelaar. Ik zit er niet voor één partij, maar ik ben
een neutrale gespreksleider. Ik wil altijd de andere partij horen. Ons doel is dat buren goed naast
elkaar wonen.’

Anje heeft het er druk mee, want de laatste jaren zijn de

Anje is enthousiast over de soepele samenwerking en de korte

overlastklachten flink gestegen. Ze doet de overlastzaken

lijnen tussen de verschillende instanties in de gemeente West-

naast haar werk als mutatieopzichter, het inspecteren van de

stellingwerf. Af en toe is het geen simpele burenruzie, maar is er

woningen bij een verhuizing. ‘Eerst deed ik de overlastzaken er

meer aan de hand. Dan is het belangrijk dat organisaties elkaar
snel weten te vinden. ‘Soms, als

tussendoor, samen met twee

het uit de hand dreigt te lopen,

andere collega’s. Tegen-

is de wijkagent bij een gesprek

woordig ben ik er praktisch
fulltime mee bezig. Ik heb

We moeten het samen doen, dát is de uitdaging.

aanwezig. Sommige huurders

een ‘mediation’-opleiding

krijgen ondersteuning van een

gedaan. Daar leer je als onaf-

vlechtwerker, een hulpverlener
van de gemeente. Die kan ook

hankelijke derde te bemidde-

bijspringen. We moeten het samen

len bij onenigheid. Dat komt in
deze functie goed van pas.’

doen, dát is de uitdaging. Ik ben blij dat ik in deze gemeente
woon en werk. Over het algemeen hebben we het hier heel

Iedere dag is het werk weer een mooie uitdaging voor Anje. ‘Ik

goed voor elkaar.’

heb er veel plezier in. Soms is het heftig, maar ik kan het goed

4

loslaten. Als mensen schelden of het persoonlijk maken, beëin-

Intensiever

dig ik heel rustig het gesprek. Mijn levenservaring helpt en ik

De aanpak bij overlast is intensief bij de woningstichting. ‘We

ben rustiger dan vroeger’, lacht ze.

zijn een kleine, laagdrempelige corporatie. We geven veel

5

Steeds meer meldingen
van overlast
Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: (leef)geluiden van uw buren en/of andere
omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar. Om prettig naast elkaar te wonen,
moeten we rekening met elkaar houden. Het is daarbij geven en nemen.
Als iemand (bijna) dagelijks ernstige last ervaart, spreken

Al deze overlastmeldingen behandelen we heel zorgvuldig.

we van overlast. Overlast is een veel voorkomend probleem.

Daar is onze bemiddelaar bij overlastzaken, Anje Tortora, bijna

Het is vooral heel vervelend voor degene die de overlast ervaart.

fulltime mee bezig. Iedere situatie is anders en vraagt om een

Het kan veel stress, spanning en ook gezondheidsklachten

speciale behandeling. Anje Tortora bekijkt dan ook per geval

opleveren.

wat nodig is om het probleem aan te pakken. In In het artikel
hiervoor leest u meer over hoe ze dit doet.

Hoe gaan wij om met overlast?
We zien dat het aantal meldingen van overlast de laatste jaren

Ervaart u overlast?

aandacht en hebben persoonlijk contact. We sturen niet meteen

zo goed konden horen”. Dan kunnen beide buren er wat mee en

flink stijgt. Dat vinden we zorgelijk. Vaak gaat het daarbij om

Wij kunnen u adviseren over wat te doen. Ook nemen we

een brief. Eerst probeer ik het telefonisch op te lossen. Alleen

is de oplossing van de overlast in zicht.’

geluidsoverlast. Dit is dan ook de meest genoemde oorzaak van

contact op met de overlastveroorzaker. Zodat we de andere kant

burenruzies.

van het verhaal horen. We verwijzen hem of haar zo nodig door

het aanhoren van het verhaal is soms al voldoende.’ De huurder
die belt, adviseert ze meestal: ‘Ga met elkaar in gesprek. Jullie

Wat als de overlast niet stopt?

hoeven geen vrienden te worden, maar wees goede buren.’

Soms is er echt sprake van getreiter of zijn er hoogoplopende
ruzies. Wat als de overlast niet stopt? ‘Heel af en toe, als alles

naar hulpverleningsinstanties. Soms is een bemiddelingsgesprek
een middel om tot afspraken te komen. Dit doen we als beide

		
Meldingen van overlast

partijen hiervoor open staan. De bemiddelaar overlastzaken is

150

Komen ze niet tot een oplossing? Dan gaat Anje met de

is geprobeerd, verhuist uiteindelijk één partij’, zegt Anje. ‘Een

betrokken partijen in gesprek over het plan van aanpak. Een

heel enkele keer bieden we de overlastveroorzaker een andere

lijk, concrete afspraken. De bemiddelaar zet deze afspraken op

bemiddelingsgesprek kan de volgende stap zijn. ‘De betrokken

woning aan. Als een persoon of gezin overlast veroorzaakt, kan

papier. Zij bespreekt met u wat de vervolgstappen zijn.

bewoners maken duidelijke afspraken, waar ze het over eens

de woningstichting ook een ‘woongedragsaanwijzing’ geven.

zijn’, legt Anje uit. ‘Soms leggen we deze afspraken vast in een

Deze koppelen we aan de huurovereenkomst van degene die de

Mensen vragen ons soms om de veroorzaker van de overlast uit

vaststellingsovereenkomst. Als iemand zich dan toch niet aan de

overlast veroorzaakt.’

zijn of haar huis te zetten. Een huisuitzetting is alleen heel ingrij-

hier dan bij aanwezig. Tijdens dit gesprek maken we, zo moge-

120

pend. Er zitten vaak trieste persoonlijke omstandigheden achter.

afspraak houdt, kan ik degene erop wijzen. Hij of zij heeft er zelf
voor getekend. Het is zeker niet vrijblijvend.’

Wanneer helemaal niks helpt, de overlast niet minder wordt

90

Een uitzetting wegens overlast kan daarom niet ‘zomaar’. Er is

en er een duidelijk overlastdossier ligt, dan start een juridische

dan bewijslast nodig van overlastsituaties. Die bewijslast wordt

Geluidstest

procedure. Uiteindelijk kan dan een woninguitzetting volgen.

vastgelegd in een ‘dossier’.

Veel klachten gaan over geluidsoverlast. Van bijvoorbeeld harde

Dat komt heel soms voor’, vertelt Anje. Ze benadrukt: ‘Een

muziek, hondengeblaf, deuren hard dichtslaan, geschreeuw of

uitzetting is nooit ons doel. Ons doel is dat buren goed naast

het lopen met hoge hakken op een harde vloer.

elkaar wonen.’

Heel soms kan het niet anders. Dan moeten we de rechter vra-

60

gen om de huurovereenkomst te ontbinden. Wij hebben dit de
afgelopen vijf jaar gelukkig maar één keer hoeven doen. Toch is
dat eigenlijk nog een keer te veel. Met een persoonlijke aanpak

Daar probeert ze de veroorzakers bewust van te maken. Dat
doet ze, heel praktisch, met een geluidstest. ‘Net zoals je dat bij

Om dat doel te bereiken, krijgt Anje binnenkort ondersteuning

De rijdende rechter op televisie ziet’, legt Anje uit. ‘Ik neem een

van een nieuwe collega. Deze persoon gaat als wijkbeheerder

collega mee. Dan gaan we elk bij een buur staan. We hebben

in de wijk aan de slag . ‘Zo worden we zichtbaar in de buurt en

contact via de mobiele telefoon. Zo kunnen we het daar gelijk

komen we eerder in gesprek met bewoners. Daarmee kunnen

horen en bewoners op de geluiden wijzen. Vaak zeggen de

we al veel vragen van bewoners beantwoorden en overlast in de

buren tijdens de geluidstest: “Ik wist helemaal niet dat jullie mij

kiem smoren.”

proberen we dit dus op alle mogelijke manieren te voorkomen.

30
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Geluidsoverlast
Burenruzie, bedreiging, ongepast gedrag, huisdieren
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Dit kunt u zelf doen bij burenoverlast
Oldelamer

1. Bespreek het met uw buren

2. Meld de overlast bij de Woningstichting

De meeste mensen willen best rekening houden met hun buren.

Heeft het gesprek met de buren het probleem niet opgelost?

Maar dan moeten ze wel weten waar u zich aan stoort. Een

Laat het ons weten. Wij kunnen u advies geven over wat te

gesprek is de manier om er samen uit te komen.

doen. Ook kunnen we het probleem samen met u en uw buren

•	Bel aan bij uw buren en vertel dat u wilt praten. Doe dat niet

bespreken. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk.

als u boos bent, maar wacht tot u rustig bent. Zoek voor dit
3. Schakel buurtbemiddeling in

gesprek een moment dat u beide uitkomt.

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u ook een buurtbemid• Bereid het gesprek voor:

delaar van Scala welzijn inschakelen. Hij/zij is onpartijdig, denkt

- Waar heeft u echt last van? Noem maximaal twee dingen.

mee en probeert een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is

- Wat denkt u dat de buren hiervan vinden?

gratis.

- Wat heeft u zelf al gedaan om het op te lossen?

Telefoon: 0516 - 56 72 20 / 06 - 54 35 08 55

- Wat is uw voorstel aan de buren?

E-mail:buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

woningstichting
weststellingwerf

lingwerf

antwoord.

Het jaar 2020 was bijzonder, door corona.
We investeerden in het verminderen van
energielasten voor huurders en in duurzame
woningen. Bijvoorbeeld door het (voor huurders
gratis) plaatsen van zonnepanelen op eengezinswoningen.

2641 woningen
1 verzorgingshuis met 54 kamers
65 garageboxen en 2 carports

Energielabel gemiddeld B
A 32%
B 28%
C 31%

• Passend toewijzen:
• Mutatiegraad
• Acceptatiegraad:
• Reacties per woning

- Wat vinden zij? Houd er rekening mee dat zij ook wat
kunnen zeggen over uw gedrag.
- Praat erover.

96,9%
7,6%
69,0%
43,1

- Maak afspraken met elkaar. Zorg dat u in gesprek blijft, ook

Meer informatie, advies en tips vindt u op de website
https://www.problemenmetjeburen.nl/

VERKOCHT

GEKOCHT

GESLOOPT

GEBOUWD

VERKOCHT
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Wij werken actief aan het
voorkomen van huurachterstanden en ontruimingen.

Huurincasso
Wasmachine

Schreeuwen

TV-geluiden

• Huurachterstand:
0,3% van jaarhuur
• Betalingsregelingen: 15
• Zaken bij deurwaarder: 29
• Ontruimde woningen: 0
Hier zijn we, gezien corona, trots op!

Huurverhoging
TV-geluiden

88

WONINGEN NAAR HUURKLASSE

D 5%
E, F EN G 3%

Energie-index
1,32

Bereikbaar 127
> € 663,40 - < € 737,14

Leefbaarheid

als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.

uwen

Betaalbare huren

Goedkoop 777
Betaalbaar 1730
< € 432,51
> € 432,51 - < € 663,40

851 woningen
met zonnepanelen

- Probeer samen tot een goede oplossing te komen.

Schreeuwen

Blesdijke

Scherpenzeel

Toewijzen van woningen

- Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar hun

Wasmachine

Steggerda
De Blesse

Langelille

http://scala-welzijn.nl/diensten-buurtbemiddeling-weststel-

- Vertel rustig en kort waar u last van heeft.

Zorgen voor voldoende
goede en betaalbare
sociale huur woningen
in de gemeente
Weststellingwerf:
dat is wat wij doen.

Wolvega

Munnekeburen

Kijk voor meer informatie op
• Het gesprek zelf:

Zandhuizen
Boijl
Nijeholtpade
Oosterstreek
Oldeholtpade
Noordwolde
De Hoeve

TV-geluiden
Klussen

Lopen

Muziek

1-1-2020: maximaal 2,4%

Duur 7
> € 737,14

Tevreden huurders

We hebben bemiddeld bij:
• 47 klachten over geluidsoverlast
• 95 klachten over burenruzie/
bedreiging/ongepast gedrag/ huisdieren
We hebben 69 huurders aangesproken
op hun verwaarloosde tuin.

7,7

• Kwaliteit dienstverlening 7,7
KWH-huurlabel veiliggesteld tot in 2022.
• Huurdersoordeel (Aedes benchmark): B
• Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties
Fryslân: 0 ontvankelijke klachten

Onderhoud
•4455 reparatieverzoeken
Gemiddeld 1,7 klacht per
woning à € 143 per klacht.
•165 woningen na een
verhuizing weer netjes
gemaakt. Gemiddelde kosten
per verhuizing:
€ 1.689
•98 woningverbeteringen
door meervoudig planmatig onderhoud.
Gemiddelde onderhoudskosten per woning: € 5.835

Financieel gezond
We voldoen aan
alle normen van
onze toezichthouders.

Zelf
aangebrachte
Veranderingen
• 76 aanvragen
goedgekeurd.

Ondernemingsplan
2021-2025

‘De opgave
als uitdaging’

Ons uitgebreide jaarverslag vindt u op wstweststellingwerf.nl
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Voortgang projecten
In elke Wooninfo leest u hoever we zijn met onze sloop- en/of nieuwbouwprojecten. U vindt hier weer een samenvatting van de stand van zaken.
Nieuwbouw

en waterdicht en zijn de binnenwanden geplaatst. Dan wordt ook

• Sportlaan en omgeving, Wolvega

de buitenschil van metselwerk aangebracht. Tenminste, als de

Aan de Sportlaan en de Meester Troelstrastraat bouwen we twee

planning gehaald wordt en het weer goed blijft. We verwachten

blokken van vijf woningen. Er komen dus in totaal tien woningen.

dat de woningen half december 2021 door de aannemer aan ons

Deze aardgasloze en energieneutrale woningen zijn geschikt voor

worden opgeleverd.

meerpersoonshuishoudens. Ze krijgen een huurprijs die onder

Zilverlaan, Wolvega

Sloop- en nieuwbouw
• Pitrietstraat (even huisnummers 2 t/m 28), Noordwolde

Fijn Wonen/Van Wijnen gaat hier vijf nieuwe woningen voor

de bovenste aftoppingsgrens voor de huurtoeslag ligt. Bewoners

Het is al bekend wie de huurders van de woningen worden. Zij

Begin september is nog een deel van de energievoorzieningen

ons bouwen. We verwachten dat de huurders na de zomer-

kunnen straks hun auto bij de woning parkeren op grond van de

hebben bij ons ook al verschillende dingen uitgezocht. Denk

rond de leegstaande woningen weggehaald. Ook is het asbest

vakantie van 2022 de sleutels van hun nieuwe huis kunnen

woningstichting.

aan een mooie nieuwe keuken en de tegels voor in de keuken en

uit de woningen gehaald. De sloper heeft buitenom al wat werk

krijgen.

badkamer. Zo kan de nieuwbouwwoning straks snel een echt

gedaan, zoals het oprapen van de tegelbestrating. Eind septem-

thuis worden.

ber start de feitelijke afbraak van de woning.

De bouw van deze woningen vordert langzaam maar zeker. Begin
dakkappen. Eind september zijn de huizen waarschijnlijk wind-

• Pitrietstraat (oneven nummers 1 t/m 27), Noordwolde en
Nieuwstraat (even nummers 56 t/m 82), Noordwolde

september was de aannemer bezig met het aanbrengen van de
Bouwonderneming Fijn Wonen/Van Wijnen gaat de twaalf

Na de Zilverlaan in Wolvega, gaan we terug naar Noordwolde.

nieuwe woningen bouwen. Er komen drie blokken van vier wo-

We gaan hier aan de Pitrietstraat en de Nieuwstraat 28 wonin-

ningen. De bouw vindt voor een groot deel plaats in de fabriek.

gen slopen. Op deze plek gaan we in totaal 24 nieuwe huizen

Daardoor is de bouwtijd op de bouwplaats kort en heeft de

terugbouwen. In beide straten komen drie blokken van vier

bouwer weinig last van de weersomstandigheden.

woningen.

Er komt een parkeerstraat achter de woningen. Daardoor kun-

De woningen aan deze straten liggen nu met de achtertuinen te-

nen de huurders van de tussenwoningen ook met de auto bij hun

gen elkaar aan. Het idee is om ook hier een ‘achterlangs-straat’

achtertuin komen.

te maken. Daardoor kunnen de bewoners straks hun auto bij hun

De woningen zijn vooral geschikt voor één- en tweepersoons

achtertuin parkeren.

huishoudens. Ze krijgen een huurprijs die onder de onderste
aftoppingsgrens voor de huurtoeslag ligt.

De bewoners van de betreffende huizen zijn akkoord gegaan
met de plannen. Op basis daarvan geldt, met positief advies van

We verwachten dat de huurders kort na de bouwvakantie 2022

De Bewonersraad Friesland, vanaf begin augustus het sociaal

in hun nieuwe woning kunnen trekken.

pakket. Daarin wordt onder andere uitplaatsing en eventuele vervangende huisvesting voor huurders geregeld. Het
uitplaatsingstraject loopt tot begin augustus volgend jaar.

Na de sloop van de Pitrietstraat in Noordwolde is de Zilverlaan
aan de beurt. Zodra de energieleidingen zijn weggehaald en het

Een aantal bewoners heeft aangegeven te willen verhuizen naar

asbest is verwijderd, kunnen de zes woningen worden gesloopt.

de nieuwe woningen aan de Pitrietstraat met even huisnum-

We hebben helaas geen invloed op de planning van de energie-

mers. We zorgen er natuurlijk voor dat deze mensen in één keer

bedrijven. Het is daarom moeilijk te zeggen wanneer de sloop

‘over’ kunnen.

klaar is. We gaan er wel van uit dat het dit kalenderjaar lukt om
Sportlaan, Wolvega
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foto: Heidi Wolters

• Zilverlaan 33 t/m 37a, Wolvega

de locatie bouwrijp op te leveren.
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Hennie van der Duim

Zonnepanelen – veel gestelde vragen

Op 24 september is Hennie van der Duim, medewerker huuradminis-

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed onderhouden en betaalbare woning.

tratie, 25 jaar in dienst. Een mooi moment om met vervroegd pensioen
te gaan. ‘Ik heb 47 jaar gewerkt. Het is wel voldoende zo’, zegt Hennie. Niet dat ze een hekel had aan haar werk: ‘In al die jaren ben ik niet
één dag met tegenzin gegaan.’

Daarom plaatsen we, waar dat kan, zonnepanelen op onze huurwoningen. Het bedrijf GD Solar
doet dat voor ons. Zonnepanelen zijn goed voor uw portemonnee én voor het milieu. We streven
ernaar dat de meeste eengezinswoningen eind 2021 zonnepanelen op het dak hebben. We zitten
daarvoor mooi op schema: op dit moment heeft 80% van onze eengezinswoningen zonnepanelen.
• Krijg ik een vergoeding als de zonnepanelen meer stroom

Na verschillende administratieve banen, kwam Hennie in 1996

Gaat ze het werk missen? ‘Ik weet het niet. De omgang met

als receptioniste in dienst bij de woningstichting. Een paar jaar

collega’s wel. En het zal vreemd zijn om de dagelijkse structuur,

zonnepanelen schoon gemaakt worden? Deze en meer vragen

opwekken dan dat ik verbruik?

later werd het een gecombineerde baan, met een deel huur-

die bij het werken hoort, te missen. Dus ik moet thuis een ander

beantwoorden we hier.

U kunt inderdaad een vergoeding krijgen voor de stroom die

administratie. ‘Incassowerk, huurders aanschrijven. Sommige

ritme zien te vinden, maar daar ben ik niet bang voor. Ik verveel

huurders zullen me altijd bijblijven. Er gebeurt soms veel in

me nooit.’ Hennie leest veel, handwerkt en reist graag én ze

• Hoe kom ik aan gegevens om mijn zonnepanelen te registreren?

gezinnen. Dan is het fijn als ze hun verhaal bij jou kwijt kunnen

fotografeert. ‘Macrofotografie, van heel dichtbij fotografeer ik

Als de zonnepanelen op uw woning zijn geplaatst, ontvangt u

en je samen aan een oplossing werkt. Ik hou ervan om mensen

de natuur. Vaak gewoon in mijn eigen tuin. Je staat er versteld

van GD Solar een folder. Daarin staan de gegevens die u nodig

• Maakt de woningstichting de zonnepanelen schoon?

te helpen. Dat is in al mijn banen zo geweest.’ De laatste jaren

van wat daar allemaal is te zien.’

heeft om de zonnepanelen te registreren bij de netbeheerder

Nee, wij maken de zonnepanelen niet schoon. U hoeft dat ook

werkte ze vooral op de huuradministratie. ‘Dat is wat meer op

Liander. Heeft u deze informatie niet (meer)? Stuur dan een

niet zelf te doen. De regen spoelt het meeste vuil er wel af.

de achtergrond. Ook wel fijn. Af en toe sprong ik nog wel eens

e-mail naar info@wstweststellingwerf.nl. Of bel naar 0561-

bij op de receptie.’

613815 en vraag naar Ibo Heij.

Hoe zie ik of de zonnepanelen het doen? En moeten de

u terug levert aan het net. Daarvoor moet u dan wel zelf een
teruglever-overeenkomst afsluiten met uw energiebedrijf.

• Wat als mijn meterkast niet geschikt is voor zonnepanelen?
Als dat zo is, vervangen wij uw meterkast. Of u krijgt een extra

• Hoe zie ik of de zonnepanelen werken?

Ibo Heij
‘Als iemand vraagt wat ik doe, dan duurt mijn antwoord wel
even’, lacht Ibo Heij (30). Sinds 1 juli werkt hij als regisseur

teller oploopt, dan werken de zonnepanelen. Als de tellerstand

• Waarom wekken de zonnepanelen van anderen meer op?

na een paar dagen niet is veranderd, neem dan contact met ons

Hoeveel energie zonnepanelen opwekken, hangt vooraf af van

op. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@wstweststel-

de stand van de zonnepanelen ten opzichte van de zon. Zonne-

lingwerf.nl. Of bel naar 0561-613815 en vraag naar Ibo Heij.

panelen die de hele dag zon ‘vangen’, leveren de meeste energie
op. Het kan dus zijn dat uw zonnepanelen minder of juist meer

herstructurering en verduurzaming bij de woningstichting.

• Waarom zijn mijn zonnepanelen nog niet ingeschakeld?

‘Ik ben projectleider van sloop- en nieuwbouwprojecten

1122

groep in de meterkast.

In uw meterkast zit een metertje die de standen bijhoudt. Als de

energie opwekken dan die van uw buren of omwonenden.

Sommige woningen hebben al wel zonnepanelen, maar ze zijn

én ik ben verantwoordelijk voor de verduurzaming van

nog niet ingeschakeld. Ze wekken dan dus ook nog geen ener-

• Werken zonnepanelen ook op bewolkte dagen?

woningen.’

gie op. Dat komt omdat het energienet in uw straat of buurt de

Ja, ook als het bewolkt is, wekken de zonnepanelen energie op.

terug geleverde stroom nog niet aan kan. Netbeheerder Liander

Wel minder dan op zonnige dagen, maar het hoeft dus niet altijd

‘Ik zit al middenin het project Sportlaan in Wolvega’, vertelt Ibo

is momenteel in verschillende wijken bezig met het verbeteren

zonnig te zijn om energie op te wekken. Daglicht kan ook.

enthousiast. ‘Mijn collega Minne Galama heeft het voortraject

van het energienet. Zodra het energienet in uw straat of buurt

gedaan. Ik hou me bezig met het toezicht op de bouw en ben

Hiervoor werkte Ibo als werkvoorbereider bij woningcorporatie

verbeterd is, schakelt GD Solar uw zonnepanelen in. U krijgt op

Nog geen zonnepanelen?

de verbindende schakel tussen de huurders, externe partijen en

Mercatus in Emmeloord, waar hij zich vooral bezighield met de

dat moment ook informatie over hoe u de zonnepanelen moet

Op de website www.stroomvanjedak.nl ziet u wanneer de zon-

mijn collega’s.’ Na de bouwvak zijn er de projecten Zilverlaan

de verduurzaming van woningen. ‘Ik zat er goed, maar deze kans

registreren.

nepanelen op uw woning geplaatst worden. U krijgt in ieder ge-

in Wolvega en Pitrietstraat in Noordwolde bij gekomen. En dan

wilde ik niet laten schieten. Het is een unieke baan. Bij een grote

de verduurzaming: een actueel onderwerp. De woningstichting

organisatie bestaat zo’n gecombineerde functie niet.

• Mijn zonnepanelen doen het niet. Krijg ik een vergoeding?

Sommige woningen zijn niet geschikt om zonnepanelen op te

heeft al veel woningen geïsoleerd en is druk bezig met het leggen

Bovendien werk ik graag tussen de Friezen. Oorspronkelijk kom

Nee, u krijgt geen vergoeding als uw zonnepanelen niet

plaatsen. Voor deze huurders kijken we naar alternatieven. Dit

van zonnepanelen. ‘De volgende uitdaging is het gasloos maken

ik uit Koerdistan, Irak. Sinds mijn twaalfde woon ik in Heeren-

werken. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de

hebben we met de huurdersvereniging en de gemeente afge-

van de bestaande woningen.’

veen. Dat nuchtere, daarbij voel ik me thuis.’

zonnepanelen werken.

sproken. Die huurders krijgen hiervan nog bericht.

val ruim vooraf een brief van ons wanneer uw dak aan de beurt is.
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tip

enquete

Hoe ervaart u het contact met ons?

Wateroverlast door hevige regenbuien
Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Zo ook op zondagochtend
1 augustus 2021. Toen viel in de strook van Wolvega tot Oosterwolde 80 tot 110 millimeter

Onze huurders zijn over het algemeen tevreden over wat we
doen, blijkt uit onderzoek. Daar zijn we blij mee. Maar bent
u ook tevreden over uw contacten met ons via telefoon, brief
en e-mail? Zijn onze brieven bijvoorbeeld duidelijk? Denken
we goed met u mee aan de telefoon? Wat vindt u van de toon
van onze brieven en e-mails? We zijn benieuwd naar hoe u
deze contacten met ons ervaart. We horen graag van u of u
vindt dat we daar iets aan kunnen verbeteren.

Doe
en maa mee
kk
ka dob a n s op
o n va n

€ 50!

regen. Dat is de hoeveelheid die normaal in een maand tijd valt. Zoveel water tegelijk op een
dag, dat is dus extreem. Dat leidde niet alleen tot wateroverlast op straat en bij winkels, maar
ook in woningen. Veel huurders hadden last van lekkages in huis. Ook liep er water in (parkeer)
garages en kelders. Ontzettend vervelend voor deze huurders natuurlijk.
We schoten op zondagochtend op sommige plekken dan
ook gelijk te hulp. Met dweilstokken en waterstofzuigers. Veel

Tips bij wateroverlast

huurders belden ons maandagochtend met de vraag om pro-

Het regent steeds vaker zó hard in Nederland dat er wa-

blemen op te lossen. We deden ons uiterste best om iedereen

terlast ontstaat: straten komen blank te staan en kelders

direct te helpen, maar we konden niet overal tegelijk zijn. Vaak

lopen onder. Op de website van het Rode Kruis vonden

Uitnodiging

moet de boel eerst ook opgedroogd zijn, voordat we zaken

we tips over wat te doen bij wateroverlast:

Daarom ontvangt u eind september 2021 een uitnodiging om

kunnen repareren. Al met al heeft het even geduurd, voordat

een paar vragen te beantwoorden. U ontvangt daarvoor een

we bij iedere melding langs zijn geweest. Wij vragen uw begrip

De volgende dingen kunt u meteen doen bij waterover-

e-mail van onderzoekkwh@desan.nl. We vinden het erg fijn als

hiervoor.

last:

u ons wilt helpen, door deze vragen te beantwoorden. Het invullen kost u ongeveer tien minuten tijd.
KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties

Win een kadobon!
Onder de deelnemers verloten we vijf
kadobonnen (Iris-cheques) van € 50.

(www.desan.nl).

Wilt u kans maken op een van deze bonnen? Vul dan de vragenlijst in en vermeld

Heeft u uw e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? En wilt
u wel meedoen met dit onderzoek? Fijn! U kunt uw e-mailadres

hierbij ook uw naam.

doorgeven via een e-mail aan info@wstweststellingwerf.nl.

Wij krijgen van KWH de namen van de prijs-

Vermeldt u daarbij tegelijk ook uw naam en adres?

winnaars door, maar we zien niet wat deze

Telefonisch onderzoek

deelnemers ingevuld hebben.

verdieping.
Maak een tijdelijke nooddrempel van zandzakken of
plaats een schot om het water tegen te houden.
• Sluit afvoeren van toilet, gootsteen of afvoerputjes af
door er een theedoek of andere prop in te stoppen.
• Zet emmers of bakken neer om het water op te vangen.
• Sluit de stroom tijdelijk af. Hiermee voorkom je stroomstoringen en brand.
• Houd de website www.crisis.nl en de regionale radiozender in de gaten om te horen of u moet vertrekken
dan op tijd. Als u thuisblijft, ga dan naar de hoogste plek

Daarom bellen we in oktober ook een aantal huurders op, om ze
Uitkomsten onderzoek
De antwoorden die u en andere huurders geven, verwerkt KWH
Goed om te weten: KWH/DESAN kan u op werkdagen bellen

in een rapport. Wij kunnen in dit rapport niet zien, wie wat heeft

tussen 17.30 en 19.30 uur. En op zaterdag tussen 10.00 en

ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek en de namen van de

15.00 uur. Het bellen gebeurt met mobiele nummers. Heeft u

prijswinnaars, staan in de volgende Wooninfo.

een oproep gemist van een onbekend mobiel nummer? Als u dit

Bijvoorbeeld boven op een kast of op de eerste

of beter thuis kunt blijven. Moet u evacueren? Doe dit

We horen graag de ervaringen van zoveel mogelijk huurders.
dezelfde vragen te stellen.

verplaatsen naar een plek waar het water niet bij kan.

• Sluit openingen, zoals deuren, zoveel mogelijk af.

(www.kwh.nl), voert het onderzoek voor ons uit.
Dit doet ze in samenwerking met onderzoeksbureau DESAN

• Breng waardevolle spullen in veiligheid door ze te

in huis waarvandaan u nog weg kunt komen via een
dakraam en ladder.
•Kent u iemand die zichzelf minder goed kan redden?
Ga na of hij of zij uw hulp nodig heeft.
Kijk voor meer informatie op www.rodekruis.nl.

onbekende nummer terugbelt, dan kan het zijn, dat u hoort dat
dit een telefoontje voor het onderzoek was.
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Zweedse puzzel

Reeks

Dolfijn

Beroep

Offertafel

Beest

Afrika
Affiche

Bloot

Karaat

Finse stad

Demon

6
Onschuld

Puzzel

Fiji
Oudste
stad

Ritme
Letland

Streling

8

Vogel

Dus

République Française

Taxfree

Broodje

Vaccin

9

Voorzetsel

Log
(afk.)

Stof
Motorraces

Kunststof

Omroep
Munt

Vel
Gewoon

Getal

3

Stuur ons uw oplossing voor (1 december 2021) en maak

Stuur ons uw oplossing voor (1 december 2021) en maak

kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart

kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart

te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting

te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting

Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega of door mid-

Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega of door mid-

del van een e-mailbericht naar info@wstweststellingwerf.nl.

del van 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:

puzzel september 2021.

waar o waar september 2021.

Oplossing puzzel (juni 2021)

Oplossing waar o waar (juni 2021)

STRANDBOULEVARD

VOGELBROEDEILAND NABIJ OLDEHOLTPADE TE ZIEN

Winnaar: dhr. R. Kuipers uit Oldeholtpade. Gefeliciteerd!

VANAF DE A32
Winnaar: mw. W. Bakker-Strijker uit Wolvega. Gefeliciteerd!

Bevel

Europeaan

Waar o waar?

10

Fam. lid

Zooi

Soort
taart

Naam

Weet u de oplossing?

Uitroep
Opgeld

7

Terugsturing

Naam

Curie

Dicht

Pers.
vnw.

Sappig

Soldaat

Monster

4

Pret

Bezittelijk
vnw.

Vlees

Wasdom

5

Fam. lid
Lidwoord

Bladzijde

Zintuigen

Water

Per

2

Na dato

1

Bakken

Slecht
persoon

© ruiterpuzzels.nl
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aanbieding

Bloemen By Jeanny:

‘Het is bij mij net een snoepwinkel’
Sinds januari van dit jaar is Jeanny Stift-Broekman (27) in Noordwolde gestart met Bloemen By Jeanny.
Ze verkoopt bloemen, planten en ook vazen, bloempotten en wat ‘home decoratie’. Haar hart ligt bij de bloemen.
Dat is te zien aan de grote bloemenstellingen, vol kleurige bloemen. ‘Bloemen spreken toch het meest.
Ze kunnen altijd. Het is bij mij net een snoepwinkel.’
Bloemen By Jeanny is de enige bloemenwinkel in Noordwolde.

snel een idee. Zo wordt het een persoonlijk boeket. Mensen waar-

‘Mensen reageren enthousiast, want anders moeten ze voor

deren het altijd enorm. Met bruids- en rouwwerk ben je er zo toch

bloemen naar Wolvega of Steenwijk.’ Starten in coronatijd was

een beetje bij. Dat is heel bijzonder.’
een tijd bij de Jumbo gewerkt. Ook heb ik nog een blauwe maandag

natuurlijk best spannend. ‘Gelukkig ging het meteen goed’, vertelt
Jeanny. ‘We moesten veel boeketten bezorgen.’ De winkel is open

Ze houdt ook van, zoals ze het zelf zegt, ‘een beetje gekke dingen’.

in de zorg gewerkt. Daar zou ik net met de interne opleiding begin-

en overzichtelijk. ‘Dat vind ik prettig. Zo kunnen mensen met een

Zo heeft ze nu geverfde pluischrysanten. ‘Ik wil mensen verrassen,

nen, toen deze winkel op mijn pad kwam.’

rollator of scootmobiel er ook goed terecht.’

met iets dat ze nog niet eerder hebben gezien. Zo wordt het bezoek

Klanttevredenheid staat bij Jeanny hoog in het vaandel. Ze vindt het

aan mijn winkel een beleving. Mijn tropische bloemen zijn toch wel

Jeanny heeft de bloemenwinkel overgenomen van Bloembinderij

mijn specialiteit.’

Esther. ‘Dat is heel bijzonder. Toen ik klein was, ging ik er al naar-

Telefoon: 0561 476206
E-mail: byjeanny@gmail.com

toe. Met mijn moeder mee. Dan maakte ik boeketjes van bloe-

belangrijk dat mensen het gezellig vinden in de winkel. ‘Ik ben een
kleurrijk en creatief persoon. Dat laat ik zien in mijn boeketten. Ik

Jeanny heeft ooit de opleiding Bloem&Design gedaan (tegenwoor-

menafval. Later heb ik er wel zes jaar stage gelopen’, blikt Jeanny

doe het op gevoel. Zo probeer ik de persoonlijkheid van de mensen

dig Bloem&Styling, red.). Helaas was er na afloop geen werk in te

terug. Ze vertelt: ‘Vanwege gezondheidsredenen moest Esther

weer te geven in het boeket. Na een praatje met de klant, heb ik al

vinden. Dus heeft ze van alles aangepakt. ‘Ik heb schoongemaakt en

stoppen. Ik ben naar Esther toegegaan om te overleggen over mijn

Meer informatie
Adres: Hoofdstraat Oost 17 in Noordwolde

Zie ook op Facebook: @BloemenByJeanny

idee om een bloemenwinkel te beginnen. Wat heel fijn is: ze werkt
een aantal uren bij me in winkel. En ze helpt me met het zakelijke

bon

deel. Voor mij is het natuurlijk heel fijn om zo te starten. Het is ook
heel bijzonder om met haar samen te werken.’ Daarnaast heeft
Jeanny twee vrouwen in dienst en er zijn sinds kort twee stagiaires
gestart. ‘Dat vind ik belangrijk. Zo hoop ik mensen enthousiast te
maken voor dit mooie ambacht.’ Ook heeft ze een compagnon, haar
oom. ‘Hij doet de administratie en personeelszaken. Soms helpt hij
ook mee, met schoonmaken of bloemen bezorgen.’
Het is nog een beetje onwerkelijk voor Jeanny. Laatst vond ze op
zolder een papiertje van school. ‘We moesten opschrijven wat je la-

Bij aankoop van een bos bloemen,
krijgt u een leuke attentie.
De bon is geldig tot 1 december 2021.
naam huurder

ter wilde bereiken. Bij mij stond er: dan heb ik mijn eigen bloemenwinkel. Toen kreeg ik wel even kippenvel. Het is echt een droom

adres

die uitkomt. Hier kan ik mijn eigen ideeën en creativiteit in kwijt.’
‘Mijn lievelingsbloem? Een Gloriosa. Dat is een leliesoort, maar hij
ruikt niet zo zwaar als als een gewone lelie. Eigenlijk heb ik zoveel
een boek schrijven.’

e-mail

✁

lievelingsbloemen’, lacht ze. ‘Als ik die allemaal opnoem, kan je wel

woonplaats

19
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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.

perspectief in wonen

