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  ‘We hebben echt supergeluk met deze woning’

  Inzicht en gemak met Mijn Thuis

   Voordeel huurders zonder zonnepanelen

   Open Huis 8 oktober 2022

    Kunstroute Vervlochten

Open
H u i s
8 oktober
10 - 15 uur

Kom je 
   ook?



i n h o u d

Op 8 oktober ontmoeten we u graag tijdens 
het Open Huis van de woningstichting. 
Wat is er te doen? U leest hier meer over op 
pagina 9.

Lees tenslotte het verhaal over Kunstroute 
Vervlochten. De kunstwerken staan er nog tot 
en met 31 oktober. Dus: haal het gratis route-
boekje bij het Vlechtmuseum in Noordwolde 
en ga op pad. Tegen inlevering van de bon 
krijgt u ook nog korting op de toegangsprijs 
van het Vlechtmuseum. 

Veel leesplezier en mooie belevenissen 
gewenst.

   De zomer ligt weer achter ons. Misschien 
bent u met vakantie geweest. Of heeft u ge-
klust in uw huis. Net als Frank en Leon, in hun 
nieuwbouwwoning in Noordwolde. Lees hun 
enthousiaste verhaal op pagina 4-7.  

Voor velen van u stijgen de energiekosten 
fl ink. Daarom geven we tips om sluipver-
bruik te voorkomen. Zo bespaart u op uw 
energierekening. Daarnaast kunnen huurders 
van woningen zonder zonnepanelen, een 
gratis bespaaradvies op maat krijgen van onze 
energiecoaches. 

Verder is er dit najaar veel te beleven. Vanaf 
24 september kunt u naar de tentoonstelling 
‘Van Nozems tot Hipsters’. 
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Bezoekadres en postadres
Keiweg 14, 8471 CZ  Wolvega

T  0561  61 38 15

E  info@wstweststellingwerf.nl 

www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag 

van 8.00 tot 13.00 uur

vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur

‘s Middags open op afspraak

Klachten m.b.t. de woning
Melden via www.wstweststellingwerf.nl

Of bel 0561 61 38 15

(het liefst ‘s ochtends tussen 8 en 10 uur). 

Alleen voor spoedeisende klachten is dit 

telefoonnummer dag en nacht bereikbaar.

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

Aansprekend verhaal 

Grafi sche Vormgeving + Fotografi e 
Beeldende Zaken

(foto’s: omslag, pagina 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11,  12, 17)
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Zo kwetsbaar zijn we dus … 

In de vorige Wooninfo stond een interview met Adri Bakker, ons hoofd van de afdeling 
Vastgoed Beheer en ontwikkeling, die per 1 juni 2022 met vroegpensioen was gegaan. 
We hadden kort daarvoor, op 13 mei 2022, feestelijk afscheid van hem genomen.
Afgelopen 28 augustus bereikte ons het bericht dat Adri was overleden.

   Adri was, net als zijn wederhelft Aneke Kwee, motorliefheb-
ber: naast het berijden van supersnelle machines, was Adri ook 
gek op het berijden van een motor met zijspan. In het weekend 
van 27 – 28 augustus bezochten ze een evenement nabij de 
Belgisch-Luxemburgse grens, waar tussen de 1.000 en 1.500 
motoren met zijspan te bezichtigen waren. Adri heeft daar met 
volle teugen van genoten op die zaterdag. Tegen zijn natuur in, 
had hij kilometers gelopen om al die motoren te kunnen bewon-
deren. 

Na een overnachting in België maakten ze zich zondag klaar om 
naar huis te rijden. Ze besloten nog een stukje door Luxemburg 
te koersen en daarna de route naar huis te kiezen. Net een kwar-
tier onderweg komt Adri frontaal in botsing met een tegenlig-
ger, een bestelbus. Hij is ter 
plekke aan zijn verwondingen 
overleden. Het nieuws over 
deze gebeurtenis leidde binnen 
onze organisatie tot verbijste-
ring en ongeloof. 

Op het moment van afscheid 
was Adri 40 jaar in dienst 
geweest van Woningstichting 
Weststellingwerf. Een groot 
deel daarvan was hij hoofd 
van de afdeling Technische 
dienst, later omgetoverd tot de 
afdeling Vastgoed Beheer en 
ontwikkeling. Hij is vanuit die 
rol van grote betekenis geweest 
voor de woningstichting in het 

algemeen en voor de woningvoorraad van de woningstichting in 
het bijzonder. 

Adri’s interesse lag vooral bij de realisatie van nieuwe woningen. 
Hij had ook een uitgesproken mening over hoe die er uit moes-
ten zien: ‘Wat wij maken, moeten plaatjes zijn voor Weststel-
lingwerf’. Die nieuwe woningen ontwierp hij natuurlijk niet 
zelf, maar via de keuze van de architect en de interactie met die 
vormgever was zijn invloed op het uiteindelijk resultaat groot. 
Op die manier kwamen onder andere de ‘Sphinx’-woningen in 
Steggerda tot stand, werd het Trambaangebied in Noordwolde 
vernieuwd en onderging de Martiniwijk in Wolvega een meta-
morfose.   

We weten allemaal dat we, als we 
met pensioen gaan, een leeftijd 
hebben bereikt waarin we meer 
dan gemiddeld kwetsbaar wor-
den. Dat het leven hier op aarde 
niet oneindig is. Dat het dus een 
keer stopt. Maar je hoort langer 
van je pensioen te kunnen genie-
ten dan Adri heeft kunnen doen. 

Onze gedachten zijn bij zijn 
partner Aneke en de wederzijdse 
naaste familie. We hopen dat zij 
de kracht vinden om zonder Adri 
verder te gaan.

Sake Lageveen
Directeur-bestuurder

v o o r w o o r d
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w o n e n

‘We hebben het huis uitgekozen op basis van impressies 
en plattegronden, het is ons alleen maar megevallen”

Begin dit jaar begonnen ze hun zoektocht naar een woning. 
‘We hebben eerst op soortgelijke woningen in Wolvega 
gereageerd. Die stonden op een apart deel van de website van 
de woningstichting’, vertelt Leon. Nadat ze hiervoor waren 
uitgeloot, ontdekten ze het 
andere woningaanbod. ‘We 
reageerden overal op en al 
snel werd het Noordwolde. 
Ook heel mooi!’ 

Toen Frank en Leon zich 
voor het huis inschreven, moest 
het nog gebouwd worden. ‘In februari kregen we bericht dat 
we de woning hadden’, zegt Leon. De voorbereiding van deze 
woningen gebeurt al in de fabriek. Het is een soort bouwpakket. 
Daardoor is de bouwtijd op de bouwplaats kort. In maart is de 
bouw gestart. Daarna is het snel gegaan. Eind juli was de ople-
vering. ‘We hebben het huis uitgekozen op basis van impressies 
en plattegronden’, aldus Leon. ‘Het is ons alleen maar meege-

vallen. Op de plattegrond stond een vliering aangegeven, maar 
het is echt een zolder. Ruimer dan we hadden verwacht. Ook is 
er meer ruimte achter het huis dan we dachten. En het hok in de 
tuin is ook best groot.’  

Top
‘Het overleg met de woning-
stichting was echt top’, zegt 
Frank. We wilden graag een 
grotere keuken. Bovendien 
wilden we zelf de apparatuur 

aanschaffen en installeren, want dat 
was voordeliger voor ons. In overleg was dat allemaal mogelijk. 
Leon heeft de keuken geïnstalleerd. Dat was nog niet zo mak-
kelijk. Zo wilde de vaatwasser er eerst niet in’, zegt Frank. 
‘Maar het is gelukt’, vult Leon aan. 

Pas eind augustus zijn ze verhuisd. Dat kwam door de vloer van 
visgraat vinyl, waarop ze moesten wachten. 

Frank van Hooff (19) en Leon de Valk (24) zijn de kersverse bewoners van één van de Nul-op-de-

Meter woningen aan de Pitrietstraat in Noordwolde. Frank werkt als schoonmaker in de ouderen-

zorg, Leon is bezig met zijn opleiding tot politieagent. Dit is hun eerste huurhuis. Hiervoor woon-

den ze nog bij hun ouders. Frank in Oosterwolde en Leon in Nijelamer. ‘We wonen nu voor het eerst 

samen. Erg leuk.’

‘We hebben echt supergeluk 
met deze woning’ 
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‘De levertijden zijn momenteel lang en de mensen die het komen 
leggen, zijn druk. De buren wachtten ook op hun vloer, dus dat 
schiep een band. We kunnen al goed met ze opschieten’, zegt 
Frank. ‘Het zijn hele verschillende mensen. In het blok hiernaast 
woont nog een jong stel. Verder zijn het wat oudere mensen, 
van de leeftijd van onze ouders, en 60-plussers. De meesten 
woonden hiervoor ook al in Noordwolde.’

Ze hebben veel zelf gedaan. ‘Ik ben best handig en technisch’, 
zegt Leon. ‘Frank is van de inrichting. Frank: ‘Als ik wat bedenk, 
vindt Leon het meestal goed. En anders bepraten we het even. 
Onze inrichting heeft een ‘hotel chique’-uitstraling. Wit ge-
sausde muren, een witte trap met zwarte trapleuningen, zwarte 
lamellen, aangevuld met meubels in rustige kleuren. Er komt 
nog een grote bos van crèmekleurige droogbloemen. Eigenlijk 
bedenk ik het zelf. Ik zie veel dingen voorbijkomen op internet 
en dat combineer ik met elkaar.’ Leon: ‘Hij heeft er echt kijk op.’ 

Met boven drie slaapkamers, is de woning lekker ruim voor 
twee personen. 
Eén kamer is voor de was, met een inloopkast. ‘Frank heeft veel 
kleding’, zegt Leon. ‘Helaas wel ja’, lacht Frank. ‘Ik hou van 
shoppen. Gelukkig hoef ik niks weg te doen. Ruimte genoeg.’ 

Bij zo’n nieuw huis komt heel wat kijken. ‘Over alles moet je 

nadenken’, zegt Frank. ‘Zoals bijvoorbeeld over de schutting. 
Gelukkig waren de buren van beide kanten het eens met wat we 
hadden bedacht. Dan wil ik wel graag aan beide kanten dezelfde 
schutting. Zo ben ik dan ook wel weer.’ Leon: ‘Frank is heel 
precies.’ ‘Dat klopt’, bevestigt Frank. ‘De voortuin moet ook 
netjes. Daar komt grind, met in het midden een boompje en wat 
planten eromheen. We willen wel wat groen.’ Over de achter-
tuin zijn ook al ideeën. ‘Omdat we twee auto’s hebben, willen 
we misschien achter het hok nog een parkeervak maken. De tuin 
is ruim genoeg’, zegt Frank. ‘Dat moeten we dan natuurlijk eerst 
overleggen met de woningstichting’, vult Leon aan.  

Energieprijzen 
Het is een Nul-Op-de-Meter woning. Dat betekent: gasloos, 
heel goed geïsoleerd, met een warmtepomp, vloerverwarming 
en zonnepanelen. Bij ‘normaal’ gebruik verbruiken ze ongeveer 
evenveel energie als dat ze opwekken. ‘We hebben echt super-
geluk met deze woning’, zegt Frank. ‘Helemaal nu de energie-
prijzen zo stijgen.’ ‘We zijn naar een informatieavond geweest 
van bouwbedrijf Fijn Wonen/Van Wijnen over het huis zelf en 
de systemen die erbij horen’, zegt Leon. ‘Je kan een app instal-
leren om te zien wat je zonnepanelen opbrengen en verbruiken. 
Tot nu toe leveren we vooral terug, maar het was natuurlijk 
prachtig weer en we verbruiken nog niet zoveel stroom. Je kan je 
vloer verwarmen, maar ook een paar graden koelen. 
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Tijdens het klussen hebben we daar al dankbaar gebruik van 
gemaakt. We moesten even uitzoeken hoe het werkt, maar 
het is echt geweldig.’ ‘We proberen zuinig te zijn met energie 
en zoveel mogelijk te besparen’, zegt Frank. ‘Daarom hebben 
we ook mooie strakke ledlampen geïnstalleerd.’ Leon vult 
aan: ‘Omdat we overdag werken, hebben we een timer op de 
wasmachine gezet. Dan kan-ie draaien als de zon schijnt. Dat 
we zo ook ecologisch bezig zijn, vind ik een mooie bijkomstig-
heid.’ 

Na al het geklus, is het tijd om te genieten van het nieuwe huis 
en de omgeving. 
 ‘Avondjes fijn netflixen. Een grote hoekbank hebben we al’, 
zegt Leon.  ‘Verder doe ik aan fitness en ga ik graag een stukje 
hardlopen. Dat kan mooi in deze omgeving. Frank is niet zo’n 
sporter.’ ‘Mij lijkt het heel leuk om met onze vrienden fijn 
cocktails te drinken in ons nieuwe huis’, zegt Frank verheugd. 
‘Dan ga ik lekker koken en dat leuk presenteren. Eigenlijk hou 
ik niet zo van koken, niet van die standaardhappen tenminste. 
Maar met iedereen om me heen, vind ik het wel leuk om te 
doen.’
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Van 24 september tot en met zaterdag 17 december orga-
niseert de Oudheidkamer Westellingwerf in Wolvega de 
tentoonstelling ‘Van Nozems tot Hipsters’. Het gaat over 
jong zijn en elkaar ontmoeten in de jaren zestig, zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw. Met de sfeer van toen, in beeld 
en geluid. De tentoonstelling vindt plaats in een door de 
Poeisz beschikbaar gestelde ruimte, naast de bibliotheek aan 
Griffioenpark 10. De feestelijke opening is op 24 september 
om 11.00 uur tijdens het Lindefestival.

Jongeren wilden vanaf de jaren zestig meer vrijheid. De saamho-
righeid was groot. Er was veel aan de hand in de wereld, net als 
nu. Ze hadden behoefte aan een ontmoetingsplek, om muziek 
te maken, te dansen en om met elkaar te discussiëren over de 
ontwikkelingen in de maatschappij. 

De tentoonstelling zal ook een ontmoetingsplek in het klein 
creëren. Bezoekers kunnen herinneringen met elkaar ophalen 
en de ontwikkelingen uit die tijd weer eens bespreken. Wie 
herinnert zich nog: BILOK, Egelantier of het Tempeltje? De 
tentoonstelling zorgt voor voldoende gespreksstof.  

Behoefte aan ontmoetingsplek? 
De gemeente heeft gevraagd om via de tentoonstelling bij de 
bezoekers te peilen of er weer behoefte is aan een ontmoe-
tingsplek in Wolvega. Een ontmoetingsplek waar jong en/of 
oud zich kunnen vermaken en zich thuis kunnen voelen in een 
setting die zij fijn vinden. Tijdens speciaal georganiseerde 
‘hearings’, kun je jouw stem laten horen. 

Ook volgen sommige klassen van het Linde College een les-
senserie (met opdrachten) over die specifieke periode. En in 
de herfstvakantie zijn er workshops over graffiti en stencilen. 
Tijdens de tentoonstelling kun nen bezoekers zich uitleven met de 
zogenaamde centrifuge-art. 

Groeitentoonstelling
Terwijl de tentoonstelling bezig is, worden er nog zaken toege-
voegd aan de levende expositiemuur. Dus: heeft u leuke foto’s 
of een leuk aandenken uit die tijd? Laat het weten. Dan probeert 
de organisatie hier nog een mooi plekje voor te vinden. Ook 
als u mooie verhalen hebt te vertellen, neem contact op met de 
Oudheidkamer. Zo kunnen er zoveel mogelijk voorwerpen en 
verhalen uit die tijd verzameld worden.

Feestelijke opening op 24 september om 11 uur.  
Daarna t/m 17 december, openingstijden: 
woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur.
Rondleidingen en bijeenkomsten mogelijk op maandag en  
dinsdag. (inschrijfformulier op website)
Het evenement en de workshops zijn GRATIS toegankelijk voor 
iedereen! (opgave noodzakelijk)

Meer informatie/inleveren foto’s en materiaal
Adres: Tegenover Oudheidkamer (magazijnruimte Poiesz), Wolvega
Telefoon: Henk Woudstra, telefoon 06 531 70856
Mailadres: henkwoudstra@home.nl
Kijk voor meer informatie en het programma op: 
www.oudheidkamer-weststellingwerf.nl
Facebook: Oudheidkamer-Weststellingwerf

‘Van Nozems tot Hipsters’
Tentoonstelling Oudheidkamer Wolvega

8 8
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Open 
Huis

Met informatiemarkt, demonstraties, 
workshops en activiteiten:

•nieuwbouwplannen • proef aardgasvrij maken woningen • bekijken warmtepomp • 
• inbraakbeveiliging • leer metselen en tegelen • rondleiding •

• spelenderwijs brandveilig • greenscreen-foto • karikatuur-tekening •
• glittertattoo • 3D bril • warmtebeeldcamera • win leuke prijzen •

En nog veel meer leuke en interessante dingen!

Zaterdag 
8 oktober
10.00 tot 
15.00 uur

Kom je 
ook?

met live-uitzending door Radio 
Centraal Weststellingwerf

Kortom: er is van alles 
te zien en te doen

Entree en activiteiten zijn gratis 
en rolstoelvriendelijk

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fi ets 
naar de Keiweg 14 in Wolvega.



p r o J e C t e n

Nieuwbouw
•  Pitrietstraat (even huisnummers 2 t/m 28), Noordwolde
Eind juli maakten we verschillende nieuwe huurders in Noord-
wolde blij. Wij reikten de sleutels uit van 12 nieuwe woningen 
aan de Pitrietstraat. De heer en mevrouw De Bruin mochten als 
eersten de sleutel van hun nieuwe (t)huis in ontvangst nemen van 
onze verhuisopzichter Anje Tortora.

•  Zilverlaan 33 t/m 37a, Wolvega
De bouw van 5 nieuwe woningen is in mei gestart. Fijn Wonen/
Van Wijnen bouwt deze woningen voor ons. We hopen dat we de 
nieuwe huurders rond eind september blij kunnen maken met de 
sleutel van hun nieuwe huis.

Voortgang projecten
Hoe ver zijn we met onze sloop- en/of nieuwbouwprojecten? U leest het hier.      

10

Achter de huizen van de Pitritstraat wordt een straat aangelegd

Nieuwe woningen Pitrietstraat, Noordwolde Nieuwe woningen Zilverlaan, Wolvega

Energiezuinige en 
comfortabele woningen 

De Nul-Op-de-Meter woningen’ zijn gasloos, heel goed 
geïsoleerd en hebben een warmtepomp, vloerverwar-

ming en zonnepanelen. Dat betekent dat deze woningen, 
bij ‘normaal’ gebruik, ongeveer evenveel energie ver-

bruiken als dat ze opwekken. Daardoor hebben bewoners 
nauwelijks tot geen energielasten en daardoor geen last 

van de hoge gasprijzen van nu.
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Sloop- en nieuwbouw  
• Pitrietstraat (oneven nummers 1 t/m 27), Noordwolde en 
Nieuwstraat (even nummers 56 t/m 82), Noordwolde
Aan de Pitrietstraat en de Nieuwstraat slopen we 28 woningen. 
Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023. We zijn 
van plan om hier 24 nieuwe woningen terug te bouwen. In 
beide straten komen dan drie blokken van vier woningen, met 
in totaal: 
- 4 levensloopbestendige woningen,
- 4 woningen met 3 slaapkamers en 
- 16 woningen met 2 slaapkamers. 

•  Nieuwstraat 1, 1a en 1b, Noordwolde
We gaan de woningen aan de Nieuwstraat 1, 1a en 1b slopen. 
Daarvoor in de plaats komen woningen met ieder 2 slaapka-
mers.

Vertraging bij levering en 
inschakeling zonnepanelen
We vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed 
onderhouden en betaalbare woning. Daarom hebben we, 
waar dat kan, zonnepanelen op onze huurwoningen gelegd. 
Zonnepanelen zijn goed voor uw portemonnee én voor het 
milieu. 

Door leveringsproblemen moeten we nog 73 ééngezinswo-
ningen en 39 appartementen voorzien van zonnepanelen. 
Wanneer dit gebeurt, kunnen we helaas nog niet zeggen. 
Tot nu toe hebben we in totaal ongeveer 16.500 zonnepane-
len geplaatst. 

Er zijn 376 woningen waar de  zonnepanelen wel zijn 
geplaatst, maar nog niet zijn ingeschakeld. Dat vinden we 
heel vervelend voor deze huurders. Dat komt aan de ene kant 
doordat Liander het energienetwerk eerst moest verzwaren. 
Dat is klaar. 
Aan de andere kant moest de meterkast van deze woningen 
nog worden aangepast. Daar zijn we nu mee bezig. Als dat 
ook klaar is, kan Liander de zonnepanelen inschakelen. Zodra 
we weten wanneer dat is, horen deze huurders dat van ons.

Achterzijde van de pas opgeleverde nieuwbouw aan de Pitrietstraat in Noordwolde met een doorkijkje naar de overzijde met de nog te slopen woningen.

Nieuwe woningen Zilverlaan, Wolvega

Nieuwstraat 1, 1a en 1b, Noordwolde
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Oók cadeau voor huurders zonder zonnepanelen
Er zijn alleen ook woningen waar geen zonnepanelen op 
komen. Dat is bijvoorbeeld zo als er niet genoeg ruimte is op 
het dak. Of als de woning een monument is. We willen deze 
huurders ook een cadeautje geven dat hen fi nancieel voordeel 
oplevert. Dat vinden we wel zo eerlijk. Daarom bieden we deze 
huurders het volgende aan:

Energiecoach en energiebesparende producten voor deze 
huurders 
Deze huurders hebben dan wel geen zonnepanelen, maar wél 
krijgen ze:
• Een adviesgesprek van een energiecoach én
•  de mogelijkheid om energiebesparende producten te kopen. 

Denk aan led-lampen, tochtstrippen, een waterbesparende 
douchekop of radiatorfolie. 

Ze krijgen dit, tot  € 360, van de woningstichting. Kunnen ze 
deze producten niet zelf plaatsen of installeren? Dan doen we 
dat ook voor hen. Dit allemaal gratis en voor niets. Zo kunnen 
deze huurders ook geld besparen. Natuurlijk besparen deze 
huurders minder energie, en dus geld, dan iemand die zon-
nepanelen heeft. Dat realiseren we ons. Wel is, en blijft, een 

adviesgesprek van een energiecoach een cadeautje: iets wat ze 
zo maar van ons krijgen. Gratis. Plús dus voor € 360 aan ener-
giebesparende producten. Hopelijk maken we deze huurders 
daar toch blij mee.

Wat doet de energiecoach?
De energiecoach kijkt samen met de huurder naar het ener-
gieverbruik. Zijn er bijvoorbeeld apparaten in huis die energie 
‘slurpen’? Lekt er veel warmte weg door de kieren? Hoe is de 
ventilatie in de woning? Hoe gaat de huurder om met verlich-
ting? De coach geeft advies over hoe het energieverbruik te 
verminderen. 

Voordeel voor huurders zonder zonnepanelen 
We vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed onderhouden en betaalbare woning. 
Daarom hebben we, waar dat kan, zonnepanelen geplaatst op onze huurwoningen. Huurders van 
deze woningen genieten van fi nancieel voordeel van ‘hun’ zonnepanelen. 
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J A A R O V E R Z I C H T 2021

Onderhoud

Betaalbaar

• Passend toewijzen:   99,2%
• Mutatiegraad                   6,6%
• Acceptatiegraad:       86,0%
• Reacties per woning    69,1

Financieel gezond
 We voldoen ruimschoots 

aan alle normen van 
onze toezichthouders.

Oldelamer

De BlesseDe Blesse
BlesdijkeBlesdijke

LangelilleLangelilleLangelilleLangelilleLangelille

MunnekeburenMunnekeburenMunnekeburen

ScherpenzeelScherpenzeel

SteggerdaSteggerdaSteggerda

De HoeveDe Hoeve

OosterstreekOosterstreekOosterstreekOosterstreek
BoijlBoijl

ZandhuizenZandhuizenZandhuizenZandhuizenZandhuizenZandhuizenZandhuizen
NijeholtpadeNijeholtpadeNijeholtpadeNijeholtpadeNijeholtpadeNijeholtpadeNijeholtpade

Oldeholtpade

WolvegaWolvega

NoordwoldeNoordwolde

Medewerkers

39 (32,1 fte) 
betrokken 
medewerkers

Wij werken actief aan het 
voorkomen van huurachter-
standen en ontruimingen.

Huurincasso
• Huurachterstand:
     0,18% van jaarhuur

• Betalingsregelingen: 18
• Zaken bij deurwaarder: 11
• Ontruimde woningen: 0

Huurverhoging
1-1-2021:  gemiddeld 1%

Onderhoudsstaat 
van onze woningen 

(gemiddeld): 

•5072 reparatieverzoeken
Gemiddeld 1,9 klacht per
woning 
•172 woningen na een 
verhuizing weer netjes 
gemaakt
•147 woningverbeteringen   
door meervoudig planmatig 
onderhoud:

Leefbaarheid

Kwaliteit

2618 woningen
1 verzorgingshuis met 54 kamers
65 garageboxen en 2 carports
Gemiddelde zoekduur: 20 maanden 
(Gemiddelde zoekduur Friesland: 30 maanden)

woningstichting
weststellingwerf

GESLOOPT

Goedkoope 
woningen

tot
 € 442,46: 

Betaalbare 
woningen
€ 442,46 -
 € 678,66: 

Bereikbare
 woningen
 € 678,66 - 
€ 752,33:

Ons uitgebreide jaarverslag vindt u op wstweststellingwerf.nl

- 98 Groot onderhoud
- 44 aanvragen voor 
Zelf Aangebrachte 

Corona had in 2021 invloed op de manier 
waarop we ons werk konden doen. Geplande 
onderhoudswerkzaamheden die we door corona 
niet konden doen, schoven we door naar 2022. 
Corona had geen invloed op onze huurinkomsten, 
of op huurachterstanden. 

Wij werken samen 
aan voldoende goede 
en betaalbare sociale 
huurwoningen 
in de gemeente 
Weststellingwerf. 

Energielabel gemiddeld B

NIEUWBOUW

220
VERKOCHT

VERKOCHT

5

A 43%

B 23%

C 25%

D 5%

E, F EN G 4%

L

We hebben bemiddeld bij:
    • 48 klachten over geluidsoverlast 

    • 65 klachten over burenruzie/ 
bedreiging/ongepast gedrag/ huisdieren

We hebben 69 huurders aangesproken 
op hun verwaarloosde tuin.

Huurders hebben 
geen gebruik 

gemaakt van ons 
leefbaarheidsbudget

Tevreden huurders
• Kwaliteit dienstverlening   7,8
    KWH-huurlabel veiliggesteld tot in 2023.
• Kwaliteit woning (Aedes benchmark): 7,65
• Huurdersoordeel (Aedes benchmark): 7,66
• Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties 
    Fryslân: 1 ontvankelijke klacht. 
    De klachtencommissie hoefde geen uitspraak te doen, 
   we losten dit samen op met de huurder.

7,7

Eind 2021 liggen er gratis 
zonnepanelen op 1883 woningen. 
We zijn gestart met het plaatsen 
van zonnepanelen op onze 
woongebouwen.

(EP 2: 174,65 kWh/m2)

Beschikbaar

GEMIDDELDE HUUR PER MAAND  € 507,57
(57% VAN MAXIMAAL REDELIJK)
ZO BESTEDEN WE DE HUURINKOMSTEN:

Onderhoud en
verbetering 

Nieuwbouw en
verduurzaming 

Rentekosten

Overige
bedrijfskosten 

Personeelskosten
Belastingen en
verhuurderheffing 

Rijp voor
sloop

Nieuw-
bouw

9844

29% 68% 3%
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Vraag een reparatie aan via Mijn Thuis 
Wilt u iets in uw huis laten repareren? Via Mijn Thuis kunt u 
een verzoek om reparatie indienen. U plant gelijk ook zelf een 
afspraak met onze onderhoudsdienst in. Op een moment dat het 
u past. Wel zo makkelijk. 

Betaal gemakkelijk met iDEAL 
Via ‘Mijn Thuis’ kunt u zien welke rekeningen u open heeft staan 
bij ons. Handig, via de iDEAL-knop kunt u deze gelijk betalen. 

Neem contact op om inloggegevens aan te vragen
Om Mijn Thuis te kunnen gebruiken, heeft u inloggegevens 
nodig. 

Deze kunt u op twee manieren krijgen:
• Bel 0561-613815 en vraag naar het team Verhuur. 
•  Of stuur een e-mail naar vhbz@wstweststellingwerf.nl. 

Vermeld daarbij uw adres en geboortedatum.

Inzicht en gemak met Mijn Thuis

14

U vindt ons huurdersportaal Mijn Thuis op onze website www.wstweststellingwerf.nl. 

Hier kunt u op een veilige manier uw persoonlijke gegevens inzien en (deels) veranderen.

‘Van jongs af aan vond ik het al leuk om met mijn handen bezig 
te zijn en dingen te maken’, vertelt Tim Okkes (16) uit Wolvega. 
Vanuit zijn mbo 2-opleiding Servicemedewerker gebouwen 
liep hij vorig schooljaar stage bij de onderhoudsdienst van de 
woningstichting. ‘Dat ging heel goed. Het beviel de jongens 
waarmee ik werkte ook. Mijn vervolgopleiding kan ik ook bij de 
woningstichting doen.’ Dus is hij sinds de zomervakantie gestart 
met mbo 3 Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf. 
Dat betekent vier dagen bij de woningstichting werken en één 
dag naar school. 

Tijdens zijn stage ging Tim al met een collega in de bus mee naar 
klussen. ‘Ik mocht helpen en kreeg daarbij veel uitleg. Het is 
heel afwisselend. Elke dag is anders. Je hebt contact met allerlei 
mensen. Het leukst vind ik al die kleine klusjes, bij huurders 
thuis. Bijvoorbeeld de deurbel vervangen, een deur afhangen of 
een nieuwe rookmelder installeren. Ik vind alle werkzaamheden 
heel mooi om te doen.’

Met zijn 16 jaar is hij verreweg de jongste. ‘Mijn collega’s zijn 
een stuk ouder. Dat maakt niks uit. Ik kan met iedereen goed 
opschieten. Het is een hele leuke groep.’ Hij is al bezig met 
rijlessen. ‘Dan kan ik straks ook op de bus rijden.’

Tim kent de woningstichting door zijn opa. ‘Hij heeft hier heel 
lang gewerkt, ook bij de onderhoudsdienst. Toen ik klein was, 

een jaar of 4, ging ik wel eens met hem mee om iets op te halen. 
De werkopdrachten kreeg hij nog mee op papier. Wij krijgen 
de opdrachten digitaal, via de telefoon. Verder is er nog best 
veel hetzelfde. Mijn opa is nu zo’n vijftien jaar met pensioen. 
Sommige collega’s van de woningstichting kennen hem nog. Hij 
vindt het heel mooi dat ik hetzelfde ben gaan doen.’

Tim Okkes: ‘Mijn opa werkte hier ook’
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Nieuwe apparaten hebben bijna geen sluipverbruik
De Europese Unie heeft regels gemaakt voor hoeveel energie 
een apparaat mag verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door 
die regels hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik 
meer. 

Tips om sluipverbruik te voorkomen bij wat oudere apparaten
Oudere apparaten kunnen nog wel een fl ink sluipverbruik heb-
ben, omdat de regels toen nog niet golden. Apparaten die nog 
stroom kunnen gebruiken als ze ‘uit’ staan, zijn bijvoorbeeld: 
televisies, decoders, computers, transformatoren en (andere) 
apparaten met veel elektronica.

De tips die hierna staan, gelden dus vooral voor wat oudere 
apparaten.
•  Heeft het apparaat een uitknop? Gebruik deze dan, in plaats 

van stand-by.
•   Trek de stekker eruit als u de televisie, computer of stereo een 

tijdje niet gebruikt. 
•  Heeft u meerdere apparaten bij elkaar staan (bijvoorbeeld 

computer met randapparatuur of tv met dvd-speler)? Steek 
dan alle stekkers in een contactdoos met een aan/uit-schake-
laar. Schakel de stekkerdoos na gebruik uit.

•  Zet bij halogeenlampen als het kan een schakelaar tussen de 
transformator en het stopcontact. Zo trekt de transformator na 
uitschakelen geen stroom meer. Of vervang de lampen door 
ledlampen. 

Bij zo’n visitatie kijkt een onafhankelijke visitatiecommissie te-
rug over een periode van vier jaar: Deden we de goede dingen? 
En ook: Deden we deze dingen goed?

De commissie zoekt daarvoor antwoord op onder meer de 
volgende vragen: 
• Wordt de woningstichting goed bestuurd? 
• Zijn de fi nanciën goed op orde en wordt het geld goed ingezet? 
• Dragen de ambities bij aan de volkshuisvestelijke opgave? 
• Wat vinden de belanghebbenden van de corporatie? 

Daarvoor spreekt de commissie uitgebreid met onze belang-
hebbenden. Dat zijn in ieder geval de gemeente en huurders-
organisatie De Bewonersraad, maar ook zorgorganisaties en 
dorpsbelangen. Ook zoekt de commissie de antwoorden op deze 
vragen in allerlei schriftelijke stukken van de woningstichting. 

We hebben vertrouwen in een positieve beoordeling, maar we 
kunnen er vast ook weer van leren. Dat is ook het doel van de 
visitatie. We laten u in de eerste Wooninfo van 2023 graag de 
uitkomsten weten.

Voorkom sluipverbruik en bespaar op energiekosten 

Visitatie: doen we de goede dingen goed?

Sommige apparaten gebruiken ook energie terwijl ze ‘stand-by’ of ‘uit’ staan. Dit heet sluip-
verbruik. Sommige apparaten doen het niet zonder stand-by stand, zoals de cv-ketel en de 
elektronische deurbel. Maar bij andere apparaten kunt u sluipverbruik voorkomen. 

Eenmaal per vier jaar moeten we als woningstichting een visitatie laten uitvoeren. We zijn in 
2018 voor het laatst ‘gevisiteerd’, zoals dat heet. Dit jaar zijn we dus weer aan de beurt. 
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   Puzzel

Stuur ons uw oplossing (voor 1 december 2022) en maak 
kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart 
te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting 
Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. 
Of stuur een e-mail naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en 
de tekst: puzzel september 2022.

Oplossing puzzel (juni 2022)
ZOMERZONNESTILSTAND

Winnaar: mw. C. Mulder-Elzinga uit Noordwolde. 
Gefeliciteerd!  

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing (voor 1 december 2022) en maak 
kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart 
te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting 
Weststellingwerf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. 
Of stuur een e-mail naar info@wstweststellingwerf.nl. 
Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam, adres en 
de tekst: puzzel september 2022.

Oplossing waar o waar (juni 2022)
TREINSTATION WOLVEGA
Winnaar: dhr. S. Halman/Charmanie Bansie uit Wolvega. 
Gefeliciteerd! 

Weet u de oplossing?
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Kunstroute Vervlochten vertelt 
het unieke verhaal van Noordwolde  
‘Het is belangrijk om het unieke verhaal van het vlechtverleden van Noordwolde te vertellen’, zegt Sigrid 
Hamelink (59). Zij is de organisator van, en deelnemend kunstenaar aan, kunstroute Vervlochten. De route van 
zestien kilometer voert langs zes ‘land-art’ kunstwerken rond Noordwolde. Ook staan er op twee locaties kunst-
werken die vanuit de gemeenschap zijn gemaakt. Alle kunstwerken leggen het verband tussen het landschap en 
het verleden van Noordwolde. Ze verbinden de verhalen van het vlechtverleden met de huidige tijd. 

‘Het is een hele afwisselende route. Je komt over weggetjes die 
je nog niet kent. Als je met de fi ets gaat, kan je de route makkelijk 
aan andere fi etsroutes koppelen. Zo maak je er een langere tocht 
van’, zegt Sigrid. ‘Je kan het trouwens ook met de auto doen. Voor 
wandelaars is er ook een kort rondje mogelijk.’ De kunstwerken 
staan er nog tot en met 31 oktober. Dus: haal het routeboekje bij 
het Vlechtmuseum en ga lekker op pad. 

‘Weinig mensen weten dat het vlechtverleden van Noordwolde 
nauw is verweven met de geschiedenis van de Maatschappij van 
Weldadigheid’, vertelt Sigrid. In het begin van de 19e eeuw kocht 
deze organisatie in Frederiksoord en omgeving, onontgonnen 
stukken land op. Arme mensen uit andere delen van ons land, 
konden ernaartoe om een beter bestaan op te bouwen. Ze werden 
kolonisten genoemd. ‘Het huidige landschap is in die tijd ontstaan. 

Dat zie je nog terug in de rechte bomenlanen en de koloniehuisjes’, 
legt Sigrid uit. De route voert langs koloniewoningen en langs de 
mandenmakerij in Wilhelminaoord, waar de vlechtindustrie begon.

‘Het vlechten was een initiatief van de Maatschappij van Welda-
digheid. Zo kregen mensen bestaanszekerheid. Op het hoogte-
punt vlochten ze in Noordwolde 200.000 stoelen per jaar’, zegt 
ze enthousiast. ‘Alleen al in Noordwolde-Zuid had je 200 rotan-
bedrijfjes. Dat is ongelofelijk.’ Er liep een tramlijn van Noordwol-
de via Frederiksoord naar Steenwijk. Zo werden de materialen 
aangevoerd en de producten verspreid door West-Europa. Later 
werd vervoer over de weg aantrekkelijker. ‘Daar speelde de fi rma 
Jan Krediet handig op in. Het was de enige serieuze industrie in 
het Noorden. Dat verhaal is enorm in de vergetelheid geraakt. Dat 
vind ik jammer.’ 
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Lagelonenlanden namen de productie op een gegeven moment 
over. ‘Het was natuurlijk slecht betaald werk. Zo maakte inwoner 
Johannes Mooij als jongetje van twaalf de eerste staking mee. Later 
leidde hij acties. Johannes Mooij was nog jarenlang actief in de soci-
alistische beweging. Tegenwoordig zijn in Noordwolde nauwelijks 
meer vlechters te vinden.’ 

Sigrid woont en werkt in Nijeholtwolde, in het Batavushuisje. 
Daar is in de Wonderkamers ook werk van andere kunstenaars te 
bewonderen. Ze maakt beelden en installaties, vaak buiten. ‘Ik heb 
al veel landschappelijke kunstprojecten opgezet. Voor dit project 
heb ik kunstenaars gekozen die op een andere manier naar het 
landschap kijken en daar een verhaal aan kunnen verbinden, over 
verleden én toekomst. Dat kan niet iedereen’, legt Sigrid uit. Daar-
naast is er het Stoelenproject vanuit de gemeenschap met op twee 
locaties kunstwerken van tweedehands stoelen en restmaterialen. 
In de Hoofdstraat-West staan kunstwerken van medewerkers van 
het Vlechtmuseum, dagbestedingswinkel Biezonder en dagbeste-
ding en leerwerkbedrijf Ambacht Noordwolde. En bij het start- en 
eindpunt zijn er werken te zien van leerlingen van drie basisscholen. 
‘Zo laten ze zien dat vlechten op kleine schaal een toekomst heeft.’ 

Het kunstwerk dat Sigrid maakte, heet Remise en is te vinden in 
Noordwolde-Zuid. Het herinnert aan de oude trambaan waarover 
de rotanproducten de wereld in gingen. Sigrid: ‘Het staat symbool 
voor het ter ziele gaan van de vlechtindustrie. Je staat stil, je kijkt 
vooruit en achteruit. Wat doe je? Je kan nostalgisch zijn, of verbit-
terd, maar je kan ook weer een nieuwe weg inslaan. De inwoners 
van Noordwolde hebben constant nieuwe wegen moeten inslaan.’  

Meer informatie
Kunstroute Vervlochten
t/m 31 oktober, gratis toegankelijk
Startpunt route: 
Het Nationaal Vlechtmuseum
Mandehof 7, Noordwolde
Hier is ook het gratis routeboekje te krijgen. 
Een bezoek aan het museum maakt de route compleet: 
Openingstijden museum
Di t/m zat: 10.30 -17.00 / Zondag: 13.00 – 17.00
Vlechtmuseum.nl

✁
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bon

naam huurder

adres

woonplaats

e-mail

Tegen inlevering van deze bon:
 € 3,00 korting op de toegangsprijs van het 
Vlechtmuseum.
Normaal: € 7,50 voor volwassenen, € 3,50 kinderen t/m 12 jaar 

€ 20 gezin (2 volwassenen en kinderen)

De bon is geldig tot en met 31 december 2022
Dus u kunt, ook nadat de Kunstroute is afgelopen, 

het museum nog de hele maand december met korting bezoeken. 
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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.


