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Begin oktober vierde mijn moeder haar 90e 

verjaardag. Hoewel ze lichamelijk wat broos wordt, 

wilde ze deze mijlpaal heel graag met ons vieren. 

We sloten een dag van slingers, taart en mooie 

toespraken af met een gezamenlijke maaltijd. 

Want wie houdt nu niet van de combinatie van 

het nuttige (je moet toch eten) en het aangename 

(heerlijke oude en nieuwe familieverhalen). 

Maar samen eten is niet alleen leuk in familie

verband. Dat kan ook heel goed in een straat. 

Helemaal als iedereen helpt koken. De bewoners 

van de Prof. Wiersmalaan in Grijpskerk organiseer

den op 22 september tijdens de burendag een 

gezamenlijke maaltijd in een partytent in hun 

straat. Wij waren ook uitgenodigd, om wat te 

vertellen over onze plannen met de huurwoningen. 

En om mee te genieten van het zeer gevarieerde 

eten. Want in de Prof. Wiersmalaan wonen mensen 

van maar liefst 6 verschillende nationaliteiten.

Ook deze maaltijd was aangenaam en nuttig. 

Mensen die elkaar tot nu toe alleen van gezicht 

kenden, spraken uitgebreid met elkaar.  

Verhalen werden uitgewisseld. En als je uit je 

geboorteland hebt moeten vluchten, is er veel te 

vertellen. Ik keek om me heen en zag een straat die 
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ik me als bewoner zou wensen en die ik als directeur 

van Wold & Waard aan alle huurders gun.

We proberen als verhuurder de betrokkenheid in de 

buurt ook te ondersteunen. We hebben ons onder

nemingsplan voor de komende 4 jaar niet voor niets 

“Samen werken aan samen wonen” genoemd. In dit 

plan is er niet alleen aandacht voor de woning zelf, 

maar ook voor het woonbelang van onze huurders. 

Een nette woonomgeving, veiligheid en goed 

contact met buren zijn belangrijke voorwaarden om 

prettig te wonen. Wold & Waard kan daarbij helpen, 

met het vinden van oplossingen voor problemen  

en door leuke buurtinitiatieven te ondersteunen. 

Maakt u zich zorgen over uw straat, of wilt u ook 

wel eens samen eten? Wij helpen u graag.

*Foto voorkant 
Elbertho van Rijszen helpt zijn buren graag. Op pagina 6 leest u zijn verhaal. Henk Veenstra (www.henx.nl) heeft de foto’s gemaakt. 

Janneke Klijn
directeurbestuurder

Samen eten
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Openingstijden tijdens de feestdagen
Het eind van het jaar is in zicht. Met een beetje 
geluk kan er binnenkort weer geschaatst worden. 

• Op 25 en 26 december is 
het kantoor gesloten

• Oudejaarsdag 31 december zijn 
wij vanaf 13.00 uur gesloten

• Dinsdag 1 januari zijn wij gesloten
• Op 2 januari staan wij vanaf 

10.00 uur weer voor u klaar

We vragen uw begrip en medewerking 
en wensen u fijne feestdagen!

Gewijzigde openingstijden aan 
het einde van het jaar

U bent bij ons dagelijks 
zonder afspraak welkom 
tussen 8.00 en 15.00 uur 
(vrijdag tot 12.00 uur). 
Na 15.00 uur zijn de deuren 
gesloten, maar als u een 
afspraak heeft gemaakt 
bent u van harte welkom. 
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Duncan de Boer, 
nieuw lid van het 
Huurdersplatform 
Westerkwartier 
Duncan is, zoals hij zegt, een beginnende huurder. Met zijn vriendin en haar 
dochter huren zij sinds 2016 een woning van Wold & Waard in Leek. Met grote 
tevredenheid, een huis met een tuin. Hij mag ook graag in de tuin in de aarde 
wroeten, “dan kun je in je eentje je gedachten laten gaan en dat werkt zeer 
ontspannend.” Duncan is 30 jaar, werkt in de ICT en speelt honkbal, een niet 
alledaagse sport. Én… hij is verreweg het jongste lid van het Huurdersplatform. 
We maken kennis met hem.
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Wilt u meer weten over het Huurdersplatform 
en hoe u in contact komt met de leden?  

Dat kan op de website 
www.huurdersplatformwesterkwartier.nl

Waarom en hoe ben je bij het 
Huurdersplatform terecht gekomen?
“Ik werd door middel van een loting door Wold  

& Waard uitgenodigd voor een bijeenkomst over het 

ondernemingsplan. Dat leek mij leuk en interessant 

en daar ben ik naar toe gegaan. Het bleek inder

daad een leuke, interactieve avond en ik kon kiezen 

om deel te nemen aan verschillende workshops. 

De workshop over het energieprogramma sprak mij 

het meest aan. Daar zijn we zelf in huis ook wel erg 

mee bezig en Wold & Waard dus ook. Die avond 

stelde het Huurdersplatform zich ook voor en ze 

deden een oproep voor nieuwe leden. Ik wist  

helemaal niet van het bestaan van het platform. 

Maar het sprak mij wel aan en zo is het gekomen.”

“Daarbij wil ik me vooral 
bezighouden met het 
energiebeleid, goede 
betaalbare huurwoningen 
en communicatie”

Waar ga jij je vooral voor inzetten?
“Mijn belangrijkste motivatie is dat ik denk dat ik 

via het Huurdersplatform de belangen van huurders 

op een goede manier kan behartigen. Ook van de 

jongere huurders. Daarbij wil ik me vooral bezig

houden met het energiebeleid, goede betaalbare 

huurwoningen met een goede prijs – kwaliteits   ver

houding en communicatie. Vooral de toegankelijkheid 

in de communicatie vind ik belangrijk.  

Je moet mensen weten te bereiken.”

Je draait nu een half jaartje mee. 
Hoe is je dat bevallen?
“Het Huurdersplatform is een levendige club, waarin 

best pittig gediscussieerd wordt, maar wel in een 

goede sfeer. Er speelt veel op dit moment, de belas

ting is best hoog en er wordt veel verwacht van het 

platform. Het is wel mooi om te zien dat het platform 

als een volwaardige partij meedoet in het overleg 

met Wold & Waard en de gemeenten. We zien nu ook 

de resultaten van de onderzoeken waar het platform 

om heeft gevraagd. Boeiend, maar veel werk.”

“Het Huurdersplatform is 
een levendige club, waarin 
best pittig gediscussieerd 
wordt, maar wel in een 
goede sfeer.”

Heeft het Huurdersplatform ook echt 
invloed op het werk van Wold & Waard 
denk je?
“Dat kan ik nog niet echt zeggen. Er wordt wel 

naar het platform geluisterd en er wordt ook wel 

wat mee gedaan. Maar wat nu precies de invloed 

op het beleid is, vind ik moeilijk om te zeggen.”

Je zegt: je moet mensen weten 
te bereiken. Hoe doet het 
Huurdersplatform dat?
“Het Huurdersplatform organiseert 2 keer per jaar 

een huurderscafé. Ik heb nog niet zo’n café mee

gemaakt, maar wat ik hoor zijn dat goede avonden 

waar best veel huurders op af komen. Het platform 

doet er ook veel aan om de huurders naar het café 

te krijgen. Op 1 november ga ik het meemaken in 

Leek. Daarvoor heb ik zelf ook nog flyers verspreid. 

Ik ben erg benieuwd hoe zo’n café verloopt en hoe 

de interacties met huurders is.”

Is het bereiken van huurders door 
de cafés voldoende?
“Nee, dat vind ik niet. We kunnen nog veel meer 

doen op digitaal gebied en via social media. 

Met name om jongeren te bereiken kunnen we nog 

veel doen. Daarin moeten we ook samenwerken met 

bijvoorbeeld de woonconsulenten van Wold & Waard. 

En daar wil ik, ook gezien mijn werk en mijn achter

grond in de ICT, graag aan meewerken.”
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Elbertho van Rijszen, 
“de klusjesman 
van de buurt”

Een plicht om te doen
Een rijtje nette tuinen, maar allemaal verschillend. 

Er is duidelijk aandacht aan besteed. Ik parkeer mijn 

auto en bel aan bij familie Van Rijszen. Hartelijk word 

ik ontvangen door Henderika en Elbertho van Rijszen 

en door hun 2 hondjes. Al snel praten we over de 

eenzaamheid van ouderen, achterstallig onderhoud 

van tuinen en burencontact. Van Rijszen komt het 

overal tegen; hij is bij de gemeente Marum werkzaam 

als plantsoenenmedewerker en komt daarom op veel 

plekken. Hij vindt het jammer dat veel tuinen worden 

“Mijn man staat niet zo graag op de voorgrond”, zei Henderika van Rijszen toen 
ik belde om te vragen of ik hen mocht interviewen. Een paar dagen eerder 
vertelde een collega bij Wold & Waard mij dat een huurder in Marum de buren 
uit zijn straat helpt om de tuinen te onderhouden. Dat was een telefoontje waard, 
want hier word ik blij van: mensen die elkaar helpen! Zou ik meneer Van Rijszen 
kunnen strikken voor een interview in het Woonkwartier?

Buurman Jan, buurvrouw Jeltje en Elbertho van Rijszen
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verwaarloosd. “Waarom jonge mensen er geen tijd 

aan besteden weet ik niet. Een goed contact met je 

buren is heel belangrijk. Ik vind het mijn plicht om mijn 

buren te helpen. Het zijn oudere mensen en kunnen 

niet alles zelf meer. Het lijkt wel alsof iedereen tegen

woordig alleen met zichzelf bezig is. Denk toch niet 

alleen aan jezelf, maar denk ook eens aan een ander. 

Vroeger woonden we op een woonwagenkamp, 

daar was het ook heel normaal dat je elkaar hielp.”

“Denk niet alleen aan 
jezelf, maar denk ook 
eens aan een ander.”

De buurtjes bij elkaar
Als de fotograaf ook arriveert gaan we naar buiten. 

Het is gelukkig mooi fotoweer. Gezellig staan we 

buiten te kletsen met de buurtjes, die inmiddels ook 

naar buiten zijn gekomen. Ondertussen schoffelt 

Van Rijszen er lekker op los en zegt: “Buurman 

Jan, binnenkort ga ik nog uw rozenbottelstruik 

snoeien hoor”. Buurvrouw Jeltje (82) staat er ook 

bij. Vol trots laat ze haar tuintje zien met mooie 

bloemen in de potten.

Gewond op de grond
Jan en zijn vrouw komen uit de Achterhoek en wonen 

nu zo’n 2 jaar in een huurhuis. “Dit geeft mij nu 

zoveel rust”, vertelt Jan. “Weet u nog, buurman Jan, 

dat u op de grond lag toen u de hond ging uitlaten? 

Dat was wel schrikken hoor! U had ook bloed op uw 

gezicht. Wat een toeval dat wij net langskwamen en 

u zagen liggen”, zegt Van Rijszen. Hij vertelt dat ze 

daarom nu ook altijd een beetje extra opletten als 

zijn vrouw weg is en hij alleen is. “Ja dat was wat, 

zegt buurman Jan. “Maar…onthoud één ding: pluk 

de dag!” En terwijl hij Van Rijszen aankijkt, vertelt 

hij dat deze woonplek met deze buren niet voor niets 

op zijn pad is gekomen; “Dit heeft zo moeten zijn”. 

Dankbaar legt Van Rijszen zijn hand op zijn hart, 

het ontroert hem zichtbaar. 

Dankbare buren
Terwijl iedereen zo aan het praten is, worden er 

meer verhalen opgerakeld. Zo grapt mevrouw 

Van Rijszen dat haar man niet alleen helpt in tuinen, 

maar van de week nog snel iemand hielp om een 

pleister te plakken. De buurvrouw had zich gesne

den. “En als hij iemand in de straat ziet 

met de kofferbak vol boodschappen, helpt hij graag 

sjouwen hoor. “Ja”, beaamt haar man, “ik vind dat 

heel normaal. Een blij gezicht maakt mij ook weer 

blij. Ik zag ook laatst iemand met een kapotte uitlaat 

van de auto. Dan vraag ik gewoon of ik dat even zal 

repareren. Kleine moeite toch?”

“Een blij gezicht maakt  
mij ook weer blij.”

Soep voor buurvrouw Jeltje
“Zo nu en dan maken we een grote pan soep. 

We maken dan zoveel, dat delen we graag met 

anderen”, vertellen meneer en mevrouw Van Rijszen. 

Buurvrouw Jeltje reageert: “Ja dat klopt! En dat was 

heel erg lekker. Maar ik neem dat niet zomaar aan 

hoor, ik wil dan ook iets teruggeven. Dit keer gaf ik 

peertjes terug.” Jeltje woont hier nu 6 jaar heel 

gelukkig. Maar ze kent ook verdrietige tijden. 

Zo heeft ze nog niet zo lang geleden haar man 

verloren en ook een goede vriend en buurman. 

“Elbertho biedt vaak een luisterend oor en helpende 

hand. Dat vind ik heel fijn”, vertelt Jeltje. 

Met de paplepel ingegoten
Voor dochter Petra is het ook de normaalste zaak van 

de wereld om andere mensen te helpen. “Het is 

haar echt met de paplepel ingegoten”, vertelt 

mevrouw Van Rijszen. Als Petra even later er zelf 

ook bij komt staan, vertelt ze dat ze ook zo was 

geschrokken toen ze buurman Jan gewond op de 

grond hadden gevonden. “Ik heb meteen mijn 

mobiele nummer gegeven, dan kan hij mij altijd 

bereiken in geval van nood. Ik behandel mensen 

graag, zoals ik zelf ook behandeld wil worden. 

En zo ben ik ook opgevoed.”

Het was fijn om bij deze mensen op bezoek te komen. 

Buren die elkaar helpen, het kan een kleine moeite 

zijn maar zoveel betekenen. 

Laat ons weten!

Wilt u uw buurvrouw of buurman in het zonnetje 

zetten omdat u altijd zo fijn wordt geholpen?

Mail ons:  

redactiewoonkwartier@woldwaard.nl 
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Inventariseren en 
verwijderen asbestdaken 
in de periode van 2018 tot en met 2024

Waarom wil de regering dit?
In 1994 is er een verbod gekomen op het gebruik, 

opslaan en bewerken van asbesthoudende materialen. 

In 2024 zijn de asbesthoudende golfplaten op een dak 

dus minimaal 30 jaar oud. En daar zit de kneep.  

Het blijkt namelijk dat golfplaten na ongeveer 30 jaar 

gaan verweren en dat asbestvezels los kunnen komen 

uit het materiaal. De vezels komen dan in het milieu 

terecht en dat wil de regering voorkomen. Vandaar deze 

maatregel. En Wold & Waard gaat ermee aan de slag.

Komende jaren: onderzoek en 
verwijderen asbestdaken
Bij ongeveer 1360 woningen, denken we dat er asbest

golfplaten op de daken kunnen liggen. Om hier 

zekerheid over te krijgen, gaan we ieder jaar zo’n 

270 adressen bezoeken en controleren of er inderdaad 

asbest aanwezig is. Een gespecialiseerd bedrijf voert 

dit onderzoek uit. Is op een adres asbest aanwezig, 

dan laten we dat het jaar daarop door een 

gecertificeerde asbestverwijderaar verwijderen. Dit jaar 

zijn de eerste 270 adressen onderzocht.

We onderzoeken niet alleen de golfplaten die op daken 

zitten. Al het asbesthoudende materiaal dat aan weer en 

wind is blootgesteld wordt in het onderzoek opgenomen. 

Want heeft u bijvoorbeeld een schutting die uit asbest

houdende platen bestaat, dan verweren deze ook  

en kunnen asbestvezels in het milieu terecht komen.

Misschien heeft uzelf ook een schuur of afdak waar 

golfplaten op liggen. Ook deze worden onderzocht op de 

aanwezigheid van asbest. Als dat het geval is dan willen 

wij de platen er voor u kosteloos afhalen. U moet dan wel 

zelf nieuwe platen plaatsen. Op bergingen en schuren die 

van Wold & Waard zijn worden door ons vanzelfsprekend 

nieuwe platen gelegd. 

Nadat de onderzoeken in een jaar zijn afgerond, 

ontvangen de huurders daarvan de resultaten.

Misschien heeft u al gehoord dat de overheid het besluit heeft 
genomen om alle asbestdaken per 31 december 2024 te verbieden.



9

Bewust Wonen Weken 
2018 achter de rug

Heeft u de EnergieTest van 
WoonEnergie gedaan?
Rond 19 oktober ontvingen alle huurders een brief 

met een uitnodiging om deel te nemen aan een 

EnergieTest van WoonEnergie. Tijdens een telefoon

gesprek heeft u misschien inzicht gekregen in 

mogelijkheden om op uw kosten en energieverbruik 

te besparen. 

De deelnemers kregen een code waarmee ze gratis 

in een webwinkel een cadeaupakket met bespaar

producten ter waarde van € 25, konden bestellen. 

Veel aandacht aan veilig, duurzaam 
en prettig wonen op onze website
Tijdens de Bewust Wonen Weken heeft u regelmatig 

van ons kunnen horen. Via Facebook en onze website 

kreeg u tips en informatie over veiligheid, duurzaam 

omgaan met energie en prettig wonen. We hopen 

dat u iets aan deze informatie gehad heeft.

Het runnen van een huishouding is vaak al lastig en duur genoeg.  
En we willen ook prettig en veilig wonen en rekening houden met het milieu. 
Daarom organiseert Wold & Waard ieder jaar de Bewust Wonen Weken. 
Dit jaar waren de Bewust Wonen Weken van 15 oktober tot en met 2 november.

Wilt u uw mening laten weten?
Omdat we ieder jaar de Bewust Wonen Weken willen 

gaan organiseren, zijn we benieuwd naar uw mening 

en ideeën. Wat vond u bijvoorbeeld van de EnergieTest 

of van de cadeaupakketten? Heeft u ideeën over de 

invulling van de Bewust Wonen Weken in 2019?

 

Wilt u het ons laten weten? 

Ga dan naar https://nl.surveymonkey.com/r/
bewustwonenweken en vul de vragenlijst in.

Papier of digitaal?
Eén van de doelstellingen in ons nieuwe 

ondernemingsplan is om minder papier 

te gebruiken: elk jaar 10% minder dan 

het jaar ervoor. Daarom printen we 

minder documenten en lezen we vaker 

van een scherm. Ook onderzoeken we 

de mogelijkheden om onze brieven 

digitaal te versturen. 

We kunnen ons voorstellen dat een 

aantal van u het Woonkwartier of 

brieven uit milieuoogpunt graag online 

wil lezen, in plaats van op papier. Als u 

dat ook wilt, stuur dan een mailtje met 

uw naam en volledige adres naar: 

graagdigitaal@woldwaard.nl. 
Wij doen dan ons best om u voortaan 

zo min mogelijk papier te sturen.

Papier blijft
Ook al doen we steeds meer digitaal, 

het papier zal blijven. We weten dat 

niet iedereen het prettig vindt – of in 

staat is – om via computer, tablet of 

smartphone berichten te ontvangen. 

We doen daarom ons best om 

informatie ook op papier aan te 

blijven bieden.
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Bewonersinitiatief
Ook Wold & Waard was uitgenodigd. Met een doel, 

dat wel. Ons was gevraagd om iets te vertellen over 

onze plannen met de huurwoningen in de straat. 

We waren blij met de uitnodiging, want aan dit soort 

bewonersinitiatieven doen we graag mee.  

Na ontvangst met koffie, thee en gebak hebben we 

verteld over ons programma ‘Wonen met Energie’. 

Hoe we tot 2050 onze woningen energieneutraal 

willen gaan maken, waarom we bepaalde keuzes 

maken en wat dit voor de huurwoningen aan de Prof. 

Wiersmalaan betekent. Iedereen was uiteraard 

benieuwd wanneer we de plannen in hun straat uit 

gaan voeren. Eerst moet de renovatieproef van 

48 NulOpdeMeter woningen zijn afgerond.

Praten en genieten 
Na de uitleg kon iedereen napraten én genieten 

van de internationale gerechten die buurtbe

woners hadden klaargemaakt. Zo’n 30 mensen 

genoten zichtbaar van al dat lekkers en wij niet 

minder! Wat ons betreft een zeer geslaagde 

bijeenkomst die we in andere buurten ook wel 

willen zien. Nodigt u ons volgend jaar met uw 

buurt uit?

Gezellige Burendag
in Grijpskerk
Ieder jaar op de 4e zaterdag in september is het Burendag. In Grijpskerk 
organiseerden bewoners van de Prof. Wiersmalaan een gezellig samenzijn 
in een partytent met foodtruck. Een gemengd gezelschap van volwassenen 
en kinderen, huurders en eigenaren en verschillende nationaliteiten.



11



12

Even voorstellen...

Tot dit jaar werd aan de buitenkant van iedere woning 

volgens een bepaalde onderhoudscyclus onderhoud 

uitgevoerd (bijvoorbeeld schilderwerk en onderhoud 

aan voegwerk). Dat deden we volgens een kwaliteits

standaard die voor bijna alle woningen gelijk was. 

Als de proef Wonen met Energie slaagt, en daar gaan 

we van uit, gaan we de komende jaren meer woningen 

energieneutraal maken. De woningen krijgen als het 

ware een nieuwe jas. Daken worden vervangen of beter 

geïsoleerd, er komen nieuwe gevels om de woning  

en ook de kozijnen worden aangepakt of vernieuwd.

Planning onderhoud aangepast 
aan planning renovatie
Het is natuurlijk niet handig om het onderhoud aan 

de woningen op dezelfde voet voort te zetten als we 

deden. De kans bestaat dan namelijk dat we het ene 

jaar de woning gaan schilderen, terwijl de woning kort 

daarna energieneutraal wordt gemaakt. Dat is zonde 

van het geld. 

We passen daarom de onderhoudscyclus aan op 

de plannen van het energieneutraal maken. 

We hebben hiervoor de volgende 3 groepen gemaakt:

1. Woningen die tot 2027 energieneutraal 

 worden gemaakt.

2. Woningen die tussen 2027 tot 2037 

 aan de beurt zijn.

3. Woningen die na 2037 energieneutraal worden.

Bij de eerste groep woningen wordt het onderhoud 

aan de buitenkant beperkt tot het strikt noodzake

lijke. Bij de laatste groep voeren we het onderhoud 

aan de buitenkant uit volgens de oorspronkelijke 

uitgangspunten. Voor de tweede groep geldt dat 

het onderhoud uitgebreider is dan de eerste groep, 

maar beperkter dan de derde groep. 

Tot welke groep uw woning ook gaat behoren, 

in ieder geval geldt dat deze geen gebreken gaat 

vertonen die uw woongenot schaden.

Aanpassing onderhouds- 
werkzaamheden door 
project Wonen met Energie 
Op pagina 14 in dit Woonkwartier kunt u lezen hoe het staat met  
onze proef van de renovatie van 48 woningen naar Nul-Op-de-Meter. 
Het programma Wonen met Energie heeft ook gevolgen voor het  
onderhoud aan onze woningen.
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Vraag naar huurwoningen 
& betaalbaarheid

Woonzorgvisie
De veranderingen in de regels rond zorg en 

welzijn hebben ook gevolgen voor de woning

markt. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste 

woningen, ambulante zorg thuis en aan mantel

zorg. Of aan de opvang en begeleiding van 

dorps genoten die een beetje in de war zijn. 

Wat betekenen deze ontwikkelingen eigenlijk 

voor de woningvoorraad? Zijn er voldoende 

‘zorggeschikte’ woningen; in de huur en in de 

koopsector? In welke dorpen zijn welke voor

zieningen beschikbaar? Om dat op een rij te 

zetten hebben adviseurs van KAW gesproken 

met vertegen woordigers van allerlei organisaties 

die zich met zorg en welzijn bezighouden.

Een paar uitkomsten. Er zijn voldoende woningen 

in het Westerkwartier waar je oud kunt worden, 

ook als dat zorg en gebreken met zich meebrengt. 

Maar soms zijn er wel aanpassingen nodig. 

Er is in het Westerkwartier onvoldoende woon

gelegenheid voor cliënten van de GGZ. Het is 

de bedoeling dat de nieuwe gemeenteraad van 

de gemeente Westerkwartier de Woonzorgvisie 

begin 2019 vaststelt.

Inkomens- en woonlastenonderzoek
Misschien heeft u ook meegedaan aan de enquête 

over inkomen en woonlasten? Opvallend genoeg 

was er maar weinig bekend over de inkomsten 

en woonuitgaven van huishoudens in het 

Westerkwartier. Nu weten we meer. 

Ongeveer 3 op de 10 huurders en 1 op de 10 

woningeigenaren heeft moeite om rond te komen. 

Het gaat om ongeveer 1500 huishoudens in 

beide groepen. Bij de huurders zijn het vooral 

gezinnen met kinderen die in financiële problemen 

zitten of komen. Bij de kopers heeft het vaak te 

maken met scheidingen en/of baanverlies. Zowel bij 

huurders als kopers gaat het ook om ouderen die 

alleen komen te staan, waardoor een deel van het 

inkomen wegvalt.

Zoeken jongeren nog wel een woning?
Wij merken al een paar jaar dat er steeds minder 

jongeren bij ons staan ingeschreven voor een  

huurwoning  voor ons ligt de leeftijdsgrens van 

‘jongeren’ tussen de 18 en 30 jaar. Waarom is dat? 

Kunnen ze ons wel vinden? Willen jongeren nog wel 

in het Westerkwartier wonen en in welk dorp dan? 

Willen ze liever kopen of huren? Hoeveel jongeren 

zijn er eigenlijk? KAW hield een enquête en deed 

aanvullend onderzoek. Daaruit bleek onder andere 

dat het aantal jongeren van 18 tot 23 jaar de 

komende jaren langzaam gaat dalen. De groep 

2330 jarigen groeit nog, maar daalt na 2022 ook. 

Van de jongste groep wil 50% huren, van de oudere 

groep 25%. Leek/Tolbert en Zuidhorn zijn het meest 

in trek. Dorpen met weinig voorzieningen zijn voor  

de meeste jongeren geen interessante woonplaats. 

Hoewel de meeste jongeren Wold & Waard wel 

kennen, schrijven ze zich vaak niet in als woning

zoekende. Wij krijgen het advies om meer via social 

media contact met hen te zoeken. Gaan we doen!

Verloting iPads
Onder de deelnemers aan de onderzoeken naar 

inkomen en woonvraag zijn 3 iPads verloot. 

Tijdens de officiële uitreiking van de onderzoeksrap

porten worden die uitgereikt aan de gelukkigen.

Halverwege dit jaar heeft onderzoeksbureau KAW uit Groningen in opdracht 
van Wold & Waard, het Huurdersplatform Westerkwartier en de gemeenten 
3 onderzoeken uitgevoerd. Aan de eindrapportages wordt de laatste hand 
nog gelegd, maar we kunnen alvast een paar zaken delen. 
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Proef Nul-Op-de-Meter 
renovatie 48 woningen
even in de wacht…

Waar gaat het ook alweer om?
Wold & Waard gaat in de komende 30 jaar bijna alle 

woningen energieneutraal maken. We starten met een 

proef van 48 woningen in Leek, Marum, Grootegast en 

Grijpskerk. Deze woningen worden gerenoveerd naar 

NOM. Alle bewoners zijn betrokken bij de voorbereidingen 

en de selectie van de aannemers. Omdat we het belang

rijk vinden om het samen te doen. 

4 Aannemers in de 4 dorpen
De renovatie doen we met 4 aannemers. Ze nemen 

allemaal 1 dorp voor hun rekening. Bij de verdeling 

is zoveel mogelijk rekening gehouden met de voor keuren 

van de bewoners. Na de proef evalueren we de  

samenwerking en het werk. Natuurlijk letten we daarbij 

ook op de kosten.  

Hieronder ziet u welke aannemer in welk dorp 

de NOM renovatie gaat uitvoeren: 

• BremanNijhuis Wissingehof in Leek

• Jorritsma Built4U Margrietlaan en 

 Acacialaan in Marum

• Dijkstra Draaisma Hazelaarstraat in Grootegast

• Fijn Wonen Scholekster en Taling 

 in Grijpskerk

Voor de start: versterking 
elektriciteitsnetwerk
Netbeheerder Enexis heeft berekend dat het elektranet in 

de dorpen verouderd is. De woningen zorgen na renova

tie voor een grote belasting van het elektranet, omdat er 

ruim 30 zonnepanelen per woning geplaatst worden. 

Daarnaast worden de woningen met een elektrische 

warmtepomp verwarmd. Het huidige netwerk kan deze 

grotere belasting niet aan. Enexis is inmiddels gestart 

met het versterken van het elektranet. 

Kosten van renovaties hoger dan 
verwacht
De kosten van de renovatie van de proefwoningen naar 

NOM zijn hoger dan we verwacht hadden. Toch hebben 

we besloten om ondanks deze extra kosten gewoon door 

te gaan met de proef. Dat doen we omdat we hiervan 

echt iets kunnen leren en betere plannen kunnen maken 

voor de komende jaren. 

Herstart verwacht in april 2019
We gaan dus gewoon door, alleen een beetje later dan 

verwacht. De ontwerpen van de aannemers zijn heel 

verschillend. We laten ze graag aan u zien.

Eind 2018 zouden we starten met de renovatie van de eerste 48 woningen naar 
Nul-Op-de-Meter (NOM). We hadden verwacht in dit Woonkwartier de eerste 
foto’s te plaatsen van de werkzaamheden op de 4 locaties. Helaas liep het project 
vertraging op. Maar! Van uitstel komt geen afstel. We verwachten rond april 2019 
met de werkzaamheden te beginnen.

Een NOM-woning wekt met zonnepanelen 

evenveel energie op als nodig is voor 

gebruik in de woning. Dat gebeurt met 

een aantal aanpassingen:

• We plaatsen een geïsoleerde nieuwe 
gevel voor de bestaande gevel met 

extra isolerend glas;

• Er komt een nieuw dak met 

zonnepanelen;

• In de woning installeren we een 

warmtepomp voor verwarming 

van de woning;

• Er komt een warmte-terugwin-
ventilatiesysteem.
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Grijpskerk

Grootegast

Leek

Marum
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De Nederlandse rechtspraak hanteert een gedoogbeleid voor ‘thuisgebruik’ 
van maximaal 5 kleine wietplanten. Let op: thuisgebruik. Het verhandelen 
van de opbrengst van de planten is voor de wet strafbaar.

Wiet

In onze huurcontracten staat daarover: ‘Het is de 

huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te 

(doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere 

activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de 

Opiumwet strafbaar zijn gesteld’. Een wietplantage is 

altijd strafbaar en voor ons aanleiding om een woning 

te ontruimen. De politie doet, als ze lucht krijgen van 

een mogelijke wietplantage, een inval. Bij constatering 

wordt het huurcontract via de rechter ontbonden; 

tenzij de huurder zelf de huur direct opzegt. De kosten 

voor de gerechtelijke procedure zullen wij verhalen op 

de huurder die de planten heeft gekweekt.

Binnenkort nieuw op onze Facebookpagina! Onderhoudsmedewerkers delen 
handige woontips in filmpjes. Over het oplossen van piepende deuren of een 
verstopte afvoer, bijvoorbeeld. Of over de vraag hoe u het beste kunt ventileren. 
U kunt zelf zien hoe u gemakkelijk kleine problemen thuis kunt oplossen. 

Handige woontips
Van onze onderhoudsmedewerkers

‘Onze mannen’ hebben al heel wat tips verzameld 

en delen deze graag met u. Nieuwsgierig geworden? 

Houd de Facebookpagina in de gaten en mis 

geen tips. Heeft u zelf nog ideeën? Laat het ons dan weten! redactiewoonkwartier@woldwaard.nl 

‘Onze mannen’ van het onderhoudsteam
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“Ik sta nu tussen de boerenkool, kun je later terugbellen?” Ik bel Willem de Vries, 
hij is samen met Appie Wijma initiatiefnemer van Tuuntje voedseltuin in Opende, 
gemeente Grootegast. Tuuntje kweekt verse groente en fruit, zodat mensen die 
aangewezen zijn op de Voedselbank dat óók kunnen krijgen. Het initiatief 
ontstond zo’n 2 jaar geleden.

Appie, Willem en Annemiek tussen de kweekbakken

“Ik sta nu tussen 
de boerenkool”
Tuuntje voedseltuin in Opende levert verse 
groente aan Groningse voedselbanken
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Joke tussen de aardbeienplanten

1500e krat geoogst
Ik sla af naar een soort landweggetje. De drukte 

blijft achter me en de rust komt me tegemoet. 

Wat is het hier heerlijk. Als ik de tunnelkassen zie, 

weet ik dat ik ben aangekomen bij Tuuntje. Tussen 

de kweekbakken steekt iemand zijn hand al op, 

het is Willem. Nu niet tussen de boerenkool maar 

tussen heerlijke frisgroene slaplantjes. Meteen begint 

hij enthousiast te vertellen over de tunnelkassen, 

de kweekbakken en hun oogst. Want die was, 

ondanks de droogte dit jaar, uitzonderlijk goed. 

“Het gaat maar door met de sla. We hadden sowieso 

dit jaar een recordoogst, want in september vierden 

we de 1.500e krat groente.”

Hoe het allemaal begon
Willem wilde al een tijdje een voedseltuin opzetten, 

om van daaruit te kunnen leveren aan de 

Voedselbanken in de provincie Groningen. “Ik heb 

zoveel verschillende plekken bezocht, maar nergens 

was het mogelijk om iets te starten. Tot ik op deze 

prachtige locatie terecht kwam van Appie. Hij heeft 

hier al jaren een kwekerij van vaste planten, maar in 

de zomer gebruikt hij onder andere de tunnelkassen 

niet. Die kunnen dan worden gebruikt voor het 

kweken van groente en fruit. Toen ook nog bleek dat 

Appie soortgelijke ideeën had, kreeg ons plan al heel 

snel vorm.” Inmiddels leveren ze zoveel verse 

groente, dat ze zo’n 2.200 gezinnen in de provincie 

Groningen kunnen voorzien via de Voedselbanken. 

“Persoonlijke contacten 
vervagen”

Tuuntje wordt gesteund door de Westerkwartier

gemeenten en door de provincie Groningen. 

“Ook zijn we afhankelijk van fondsen en donateurs”, 

legt Appie uit. “We zijn iedereen die Tuuntje steunt 

erg dankbaar. Dankzij giften en gekregen spullen 

hebben we bijvoorbeeld een kantine kunnen inrich

ten. Eigenlijk noemen wij dit onze huiskamer; hier 

komen de gesprekken los, iedereen mag zijn of haar 

verhaal kwijt en we eten hier vaak samen. Ik zie 

tegenwoordig de persoonlijke contacten vervagen, 

iedereen is op zijn smartphone bezig en niet meer 

met elkaar. Dat is hier bij Tuuntje niet het geval: 

goed eten en onder de mensen zijn is belangrijk.” 

Het grijpt Appie aan.

Samen aan de slag 
Het zonnetje schijnt en tussen de hoge kweekbakken 

zijn 2 vrouwen aan het werk, Annemiek en Joke. 

“Zij werken hier vrijwillig”, vertelt Willem. “In totaal 

helpen hier ongeveer 35 vrijwilligers.  
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Nieuwsgierig geworden of 
wil je ook meehelpen?

Iedereen is welkom om een kijkje te nemen 

aan de Broersma’s reed 6a in Opende.

Meer info leest u op www.tuuntje.nl en ze 

zijn op Facebook te vinden als ‘Tuuntje 
Voedseltuin Westerkwartier’.

Allemaal verschillende mensen met diverse redenen 

om hier te werken en van jong tot oud. En allemaal 

even enthousiast. Sommigen hebben even een duwtje 

in de rug nodig, anderen zijn hier om niet te vereen

zamen of omdat ze hun vrije tijd graag hier willen 

besteden.” Dat ze de vrijwilligers hard nodig hebben 

bleek dit voorjaar wel, toen ze plotseling door ziekte 

te weinig mensen hadden om alle groente te poten. 

“De levering aan de voedselbanken kwam in gevaar, 

daarom deed Appie een oproep bij RTV Noord. 

En daar werd gehoor aan gegeven!” Annemiek is 

daar een voorbeeld van: “Ik hoorde de oproep en 

heb mij meteen aangemeld. Ik zou hier eerst tijdelijk 

zijn, maar inmiddels ben ik alweer zo’n half jaar hier. 

Ik vind het heerlijk om te doen.” 

“Oogstdag is de 
mooiste dag”

Ook Joke schoot te hulp en geniet enorm: “Via mijn 

buren hoorde ik dat Tuuntje hulp goed kon gebrui

ken. Ik hou van tuinieren en help graag mee aan dit 

mooie doel.” Willem vult aan: “De mensen die hier 

werken voelen zich verantwoordelijk. Op woensdag 

oogsten we altijd, iedereen geniet dan en heeft een 

voldaan gevoel. Want oogstdag is de mooiste dag.” 

Joke tussen de aardbeienplanten
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In de steigers
Waar bouwt Wold & Waard nieuwe woningen?  

Nieuwbouw Centrumstraten 
in Grootegast
Aan de G.P. Beukemalaan, Noorderdwarslaan 

en Noorderlaan in Grootegast vervangen wij 42 

verouderde woningen door 35 NulOpdeMeter 

woningen. Er komen 30 woningen met 2 slaap

kamers op de verdieping en 5 seniorenwoningen 

met een slaapkamer en badkamer op de begane 

grond en een slaapkamer op de verdieping. 

De bewoners van de eerste 8 woningen zijn in 

2017 al verhuisd naar hun nieuwe woning. Aan 

de Noorderlaan zijn 10 woningen net afgerond. 

Op het moment dat het Woonkwartier bij u in de 

bus ligt hebben waarschijnlijk de eerste bewoners 

hun sleutel gekregen. Aan de G.P. Beukemalaan 

wordt inmiddels gebouwd aan de 5 senioren

woningen en in mei 2019 begint de laatste fase.  

Er komen dan nog 12 woningen aan de  

G.P. Beukemalaan.

Nieuwbouw in Oosindie

Nieuwbouw in de wijk 
Oostindie in Leek 
In Oostindie hebben we aan de Bostulp 

en aan de Geelster in totaal 23 nieuwe 

woningen gebouwd. De bewoners wonen 

inmiddels in hun nieuwe woning. 

We zijn van plan om in deze wijk ook op 

de locatie ‘De Tuinen’ een aantal nieuwe 

woningen te bouwen. Deze woningen zijn 

bedoeld voor woningzoekenden tussen 

de 23 en 60 jaar. Dit project bevindt zich 

nog in de zogenoemde oriëntatiefase. 

Zodra wij meer informatie hebben over 

dit project dan plaatsen wij dit op onze 

website en uiteraard ook in het volgende 

Woonkwartier.  

Bijna alle nieuwbouw-
woningen worden  
Nul-Op-de-Meter met:

• warmtepomp (geen gas)

• zonnepanelen

• warmteterugwinunit 

• extra isolerend glas en 

 hoge isolatiewaarden

Met deze energiezuinige maatregelen 

kunnen de woningen net zoveel  

energie opwekken als de woning  

en de huurder verbruikt.
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Nieuwbouw Wethouder  
Iwe Hutstraat in Leek
In Leek is gestart met de bouw van 24 nieuwe 

2slaapkamerwoningen. Dat gebeurt op de locatie 

van de oude basisschool de Tweemaster aan de 

Wethouder Iwe Hutstraat. De slaapkamers komen 

op de verdieping. De woningen zijn inmiddels 

toegewezen. De nieuwe bewoners kunnen naar 

verwachting in november en december naar hun 

nieuwe woning verhuizen.

Nieuwbouw in Noordhorn

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze 

projecten? Kijk op www.woldwaard.nl 
of neem contact met ons op.

Nieuwbouw 
in Noordhorn
Aan de Touwslagersbaan in Noordhorn 

vervangen wij 12 verouderde woningen 

door 12 NulOpdeMeter woningen.  

In het volgende Woonkwartier 

informeren we u hierover. 

Nieuwbouw Wethouder Iwe Hutstraat
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Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. Ze zijn goed onderhouden 
en scherp geprijsd. Een actueel aanbod van de woningen die te koop zijn vindt 
u op www.woldwaard.nl/tekoop. Heeft u interesse in het kopen van een woning? 
Neem dan contact op met Michael Weis via 0594 - 51 21 61. 

Buitensingel 65 in Oldehove
Type woning:   Hoekwoning

Aantal slaapkamers:  3

Woonoppervlakte: 110 m²

Vraagprijs:   € 122.500,– k.k.

In prijs verlaagd!

€ 122.500,– 

k.k.

Wat is er te koop  
bij Wold & Waard?

Tip! Ook in Leek, Nuis en 
Zevenhuizen komen binnenkort 
woningen te koop.

Woningen die te koop staan, 

vermelden we op Facebook. 

Volg ons op 

www.facebook.com/WoldWaard 
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Wij feliciteren Mevrouw Gerda Bos uit Leek. 
Zij is de winnaar van de vorige puzzel.

Meedoen? Stuur uw oplossing vóór 1 februari 2019 naar 
ons postadres of mail naar info@woldwaard.nl. 
Vergeet niet uw naam- en adresgegevens door te geven. 
Misschien wint u wel de VVV Cadeaubon van € 25,–

Puzzel

Horizontaal
1. Winterkost 6. zich verroeren 12. betrekking 14. waarde 15. eminentie (afk.) 17. oude stad 18. inkoop (afk.) 20. eerstvolgende (afk.) 
21. boxterm (afk.) 22. reisartikel 25. laf persoon 28. slim 29. paaltje 31. vreemd 32 koude lekkernij 33. alinea (afk.) 35. optelling 
36. accountantexecutieve (afk.) 37. persoonlijk voornaamwoord 38. wildebeest 40. asvaas 42. op die wijze 43. zilverwit glanzend 
metaal 44. muzieknoot 46 bedrogene 48 deel van een zeil 51. kerkgenootschap (afk.) 53. Neon (afk.) 54. voorschrift 56. edelgas 
(afk.) 57. persoonlijk voornaamwoord 58. oud Zuid Amerikaans volk 60. lichtbron 62. deel van een theepot 64. ook niet 
66. wintersport vervoermiddel 68. zuiderbreedte (afk.) 69. dierengeluid 70. fopspeen 72. Rijksuniversiteit (afk.) 73. muzieknoot 
74. ondergoed 76. inleg 78. geen mens 79. kalm

Verticaal
1. Zeer smakelijk 2. Terbium (symbool) 3. keukengerei 4. deel 5. Nederlandse orde (afk.) 7. voegwoord 8. hondengeluid 
9. meemaken 10. automerk (afk.) 11. deel van een trein 13. voorzetsel 16. vogel 18. Egyptische godin 19. apparaat om iets vast te 
zetten 21. verbinding 23. persoonlijk voornaamwoord 24. Amsterdams peil (afk.) 26. Nederlandse tijd (afk.) 27. van elk evenveel 
(afk.) 30. fris aanvoelend 34. langlaufparcours 36. ledematen 38. bovenmenselijk wezen 39. lof 40. tijdseenheid 41. boerenterrein 
45. wintersweer 47. eenstemmig 49. trek in eten 50. bij de wet toegestane 52. voetbalorganisatie (afk.) 54. winterhandschoen 
55. toets 57. schenking 59. Europees veiligheidskeurmerk voor producten 60. Chinese munt 61. Rooms katholiek (afk.)  
63. bolgewas 65. familielid 67. deel van het oog 71. kleuter 74. uitroep 75. dyne (afk.) 76. internetadres Mauritius 77. legsel
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Belangrijke servicenummers

Reparatieverzoek indienen 

Wilt u een reparatieverzoek indienen? Dat kan 

eenvoudig via Mijn Wold & Waard op de website: 

www.woldwaard.nl (klik op Mijn Wold & Waard)

U kunt ook per telefoon een reparatieverzoek 

indienen. Dat kan op werkdagen tussen 08.00  

en 12.30 uur (op vrijdag tot 12.00 uur) via: 

Servicelijn Onderhoud: 0594 - 51 58 61

Als u buiten de openingstijden belt met de 

Servicelijn Onderhoud, wordt u doorgeschakeld 

naar de Service Meldkamer Hoorn.

Glasschade (24 uur per dag) 

Bent u lid van het glasfonds?  

Dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen.

Woont u in de gemeente Grootegast, Marum of Zuidhorn:  

Glasschade Alarmnummer: 0800 - 022 61 00

Woont u in de gemeente Leek: 

Glasservicedienst: 06 - 51 77 86 52 

(Bij geen gehoor): 0594 - 63 26 05 / 06 - 50 58 01 08

Rioolverstoppingen (24 uur per dag) 

Als uw riool verstopt is, kunt u bellen met RRS:  

0598 - 69 65 30  

Uiterlijk 24 uur na uw melding wordt de klacht verholpen. 

Gehuurde geiser 
Bij storingen aan een door u gehuurde geiser, kunt u 

contact opnemen met de verhuurder van de geiser.

Breman Service Drachten 

Heeft u een storing aan uw CVinstallatie, mechanische 

ventilatie of warmteterugwinunit? Dan kunt u bellen met 

Breman Service Drachten: 0800 - 020 1773 (24 uur/dag)

Storingen worden op werkdagen, weekenden  

en feestdagen verholpen tussen 08.30 en 22.00 uur. 

Systeem van DENN 

Heeft u een duurzaam systeem van DENN,  

dan kunt u bij een storing contact opnemen met: 

Feenstra Drachten 088 - 84 55 000

Overige servicenummers

Enexis (24 uur per dag) 
Heeft u een gas of elektriciteitsstoring (uitsluitend tot  

en met de meteraansluiting)? Dan kunt u bellen met het  

‘Nationaal Storingsnummer gas & stroom’ van Enexis: 

Nationaal Storingsnummer (Enexis): 0800 - 90 09

Waterbedrijf (24 uur per dag) 

Heeft u een storing aan uw wateraansluiting (uitsluitend 

tot en met de meteraansluiting)? Dan kunt u bellen met 

Waterbedrijf Groningen: (tijdens kantooruren):  

050 - 368 86 88 en (buiten kantooruren): 0800 - 020 20 13.

Bewoners van een Nul-Op-de-Meter woning 

U bent apart geïnformeerd over de servicenummers 

voor storingen aan de apparaten in uw woning. 

Neem bij twijfel contact met ons op via: 

Servicelijn Onderhoud: 0594 – 51 58 61

Openingstijden kantoor:
Ma. t/m do. van 08.00 tot 15.00 uur.

Vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Van 15.00–16.30 uur kunt u alleen  

op afspraak langskomen.

Algemeen
Met al uw vragen kunt u bellen  

naar ons kantoor in Leek:

Algemeen: 0594 - 51 21 61

Servicelijn Onderhoud: 0594 - 51 58 61

Mailen kan ook: info@woldwaard.nl

Belangrijke
telefoonnummers


