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column
verbinden
Lefier wil zich graag verbinden met haar
huurders. Maar wat betekent dat dan
en hoe doen we dat? Een verbinding
wil zeggen dat twee partijen met elkaar
in contact komen, in dit geval ´Lefier´ en
´huurders´. Dat klinkt niet zo ingewikkeld.
Tot je er een beetje over doordenkt. Want
gaat het wel echt om twee partijen? Niet
altijd, denk ik.
Laat ik eens beginnen met de huurders.
Als individuele huurder wilt u dat wij
opnemen als u belt en langskomen als
er iets stuk is. Duidelijk zat. Als bewoner
van uw wijk of uw complex, wilt u met ons
praten als we gaan renoveren, slopen of
schilderen. In dat geval gaat het al niet
meer om één partij. De een vindt dit, de
ander dat, vaak worden de huurders het
eens, soms niet. Dat is lastig als je wilt dat
huurders wat te zeggen hebben over het
beleid. Een groep actieve huurders praat
met mij en onderhoudt de contacten met
de achterban. Spreken zij echt namens álle
huurders?
Ook Lefier spreekt wel eens met meerdere
monden. Medewerkers doen hun werk
zo goed mogelijk en nemen hun eigen
verantwoordelijkheid. En dat kan best eens
verschillend uitpakken.
Bij ´verbinden´ gaat het natuurlijk ook om
de aard van de verbinding. Het juiste
communicatiekanaal is ook zoiets waar
we nog naar zoeken. Persoonlijk contact
is natuurlijk het beste kanaal, maar kost
veel tijd en is daardoor duur, terwijl we de
kosten juist willen beperken zodat we de
huren laag kunnen houden. Steeds vaker
kiest u de telefoon als contactroute en de
meeste mensen zijn daar ook best tevreden
over. In sommige gevallen zouden we
graag willen dat u de telefoon laat liggen en
(bijvoorbeeld) direct een reparatieverzoek

indient via het internet. Maar echt
persoonlijk is dat natuurlijk ook niet.
Beide partijen, Lefier en huurders, willen
zich verbinden. Wij zijn ervan doordrongen
dat al het geld dat Lefier uitgeeft, wordt
opgebracht door de huurders. Daarom
willen we samen problemen aanpakken
en nadenken over de toekomst. Dat kan
alleen als we met elkaar verbonden zijn.
Ik weet dat de verbinding niet altijd even
goed is. Soms is er ruis op de lijn, omdat
we elkaar niet bereiken of omdat we elkaar
niet begrijpen. Daar werken we samen
aan. Want Lefier staat voor wonen, door
midden tussen haar huurders te staan.
Lex de Boer

vraag het aan Lefier
Ik heb een huurachterstand. Kan
ik met Lefier een betalingsregeling
afspreken?
‘Ja, bij Lefier is het mogelijk om een
betalingsregeling af te spreken als het
echt niet lukt de huur te betalen. Neem
zo vroeg mogelijk contact met ons op als
er een huurachterstand dreigt. Dan is de
achterstand nog overzichtelijk. Met het
aangaan van een betalingsregeling worden
er geen deurwaarderskosten gemaakt. Dit
is beter voor iedereen. De acceptgirokaart
verdwijnt landelijk én dus ook bij Lefier.
Overweegt u automatisch te betalen, zodat
u zeker weet dat uw huur op tijd binnen is?
Dan is dit misschien het moment. U leest
hier meer over op de volgende bladzijde.’
Hoe kan ik een cv-storing het
beste doorgeven?
‘De snelste manier is om dat rechtstreeks
te doen via het bedrijf dat voor ons werkt:

de Energiewacht, te bereiken via
0800 - 03 88. U kunt dan direct een
afspraak maken om de storing te
verhelpen. Het ontluchten en bijvullen van
uw cv-installatie moet u zelf doen. Op onze
website leest u hoe u dit kunt doen. Type
in de zoekbalk ‘bijvullen’ of ‘ontluchten’ in
en klik op het eerste zoekresultaat. We
adviseren u om dit één of twee keer per
jaar te doen. Zo verkleint u de kans op
storingen.’
Ik heb regelmatig een
rioolverstopping. Hoe kan ik dat
voorkomen?
‘RRS is het bedrijf dat voor onze
huurders de rioolverstoppingen verhelpt.
Bij een rioolverstopping kunt u dit
bedrijf rechtstreeks bellen voor een
afspraak, via 0800 - 099 13 13. Maar
een rioolverstopping voorkomen is
beter. Het toilet is niet bedoeld voor het

wegspoelen van natte doekjes, luiers,
tampons en inlegkruisjes. Plaats daarvoor
een prullenbak bij het toilet. Ook is het
belangrijk om geen vetresten of frituurvet
in de gootsteen te gooien, gebruik hiervoor
de vuilnisbak. Verwijder etensresten uit de
gootsteen en verwijder regelmatig haren
uit de (sifons van) doucheafvoeren en
wasbakken. Op deze manier verkleint u de
kans op een verstopping aanzienlijk!’

Heeft u zelf een vraag die voor
meer huurders van belang is en
die u in deze rubriek beantwoord
wilt zien? Mail deze dan naar
communicatie@lefier.nl. Een aantal
vragen behandelen we in het
volgende bewonersblad.

winactie: fijne Kerst samen delen!
Heeft u uw woning in kerstsfeer
gebracht en wilt u dit graag met
anderen delen? Doe dan mee met
onze kerstactie en stuur een foto van
uw woning in kerstsfeer naar ons op!
U kunt uw foto op de Facebookpagina
van Lefier plaatsen, mailen naar
communicatie@lefier.nl of sturen naar
Postbus 7104, 9701 JC Groningen.
Dit kunt u doen tot 2 januari 2017. De
leukste inzending belonen we met een
VVV-cadeaubon.

uw woning en de Kerst te maken heeft. We
zijn nieuwsgierig naar uw inzending!
prijswinnaar tuinactie
In het bewonersblad van juli vroegen
we huurders een foto te sturen van hun
mooie tuin of balkon. Alle inzendingen
hebben we beloond met een paar
tuinhandschoenen. De hoofdprijs
– een tuinbon – ging naar de
familie Jeuring aan de
Boerschaplaan in Emmen.

creatief met kerst
Wat voor foto u opstuurt, bepaalt u zelf.
Gezelligheid, romantiek, saamhorigheid,
vrede, humor of iets heel anders; alles mag
centraal staan. Zolang het maar iets met
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uw huur automatisch betalen:
elke maand kans op een boodschappenbon!
De acceptgirokaart verdwijnt.
Landelijk per 1 januari 2019.
De kans is groot dat Lefier al
eerder stopt met het versturen
van acceptgirokaarten. Betaalt
u nog met een acceptgiro of
bankoverschrijving? Dan is dit een
goed moment om het automatisch
betalen van uw huur te overwegen.
Al meer dan 65% van onze
huurders betaalt automatisch.

Ga naar www.lefier.nl/automatischbetalen, vul het reactieformulier in en druk op
verzenden. Heeft u geen computer? U heeft per post een brief en reactieformulier van
ons ontvangen. U kunt deze ingevuld terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Waarom is automatisch betalen aantrekkelijk?
• U hoeft niet meer om te kijken naar het betalen van de huur en u loopt geen
huurachterstand op. Een veilig gevoel. Zorgt u wel voor voldoende saldo op uw
rekening?
• U kunt automatisch betalen per de 1ste of 15de van de lopende maand. De
mogelijkheid om per de 15de van de lopende maand te betalen, heeft u alleen als u
automatisch betaalt! Huurders die per acceptgirokaart betalen, moeten hun huur vóór
de 1ste van de maand overmaken.
• We verloten elke maand drie boodschappenbonnen van € 50,- onder de huurders
die automatisch betalen. Aan het eind van ieder kwartaal reiken we de bonnen uit en
maken we de winnaars op www.lefier.nl bekend.
Verzend het reactieformulier vandaag nog, zodat u het niet vergeet!
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laat uw geld niet liggen - bereken uw recht
Het valt niet altijd mee om elke
maand weer rond te komen. Iedere
euro is welkom en dan is het goed
om te weten dat er verschillende
toeslagen en voorzieningen zijn
om uw inkomen aan te vullen.
Vaak blijkt dat er meer mogelijk
is dan gedacht. Laat u ook geld
liggen?

weet, waar u recht op heeft
Op de site van het Nibud leest u op welke
toeslagen en subsidies u recht heeft.
De site berekent ook wat dit u op kan
leveren. Ga daarvoor naar
https://berekenuwrecht.nibud.nl. Mogelijk
heeft u recht op de volgende regelingen:
• huurtoeslag (bijdrage
in de huurlasten)
• zorgtoeslag (bijdrage in
de kosten van ziektekostenverzekering)
• kindgebonden budget
(bijdrage in kosten van
levensonderhoud voor kinderen)
• kinderopvangtoeslag (bijdrage
in kosten voor kinderopvang)
• gratis hulp bij aangifte door
de Belastingdienst

Hoeveel en waar aanvragen?
De bijdrage waar u misschien recht op
hebt, is onder meer afhankelijk van uw
inkomen. Als u recht heeft op een van
bovengenoemde toeslagen of regelingen,
dan kunt u deze via de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl) aanvragen.
vergoedingen voor sociale,
culturele en sportieve activiteiten
Heeft u weinig geld te besteden, omdat
u een laag inkomen heeft? Dan kunt u
in aanmerking komen voor verschillende
vergoedingen en regelingen van de
gemeente, zoals:
• vergoeding voor een laptop voor
schoolgaande kinderen
• korting op veel activiteiten en
producten (Stadjerspas)
• bijstand voor vervanging van kapotte
apparaten
• vergoedingen voor kinderopvang
• gratis en voordelige activiteiten voor
kinderen en jongeren

Ook kan het zijn dat u in aanmerking
komt voor het kwijtschelden van
gemeentelijke belastingen. Kijk op de
website van de gemeente Groningen
(www.gemeente.groningen.nl) of u in
aanmerking komt voor een minimaregeling.
Bent u mantelzorger?
Dan komt u misschien in aanmerking voor
de mantelzorgkaart. Dit is een blijk van
waardering van de gemeente Groningen.
De mantelzorgkaart is een traktatie op
een bos bloemen of op Italiaans ijs. Ook
kunt u kiezen voor een ontspannen uitje,
deelnemen aan een activiteit van het
Steunpunt Mantelzorg van Humanitas of
kiezen voor de verrassingscoupon. Op
www.gemeente.groningen.nl leest u of u
hiervoor in aanmerking komt.
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‘Het Floreshuis is het
podium voor de buurt’
Het nieuwe Floreshuis is een gebouw
voor alle wijkbewoners. Je kunt
er terecht bij een hulpverlener van
het WIJ-team, borrelen met andere
ondernemers in de wijk, zingen in
een koor of lekker eten voor weinig
geld. Iedereen is welkom.

Door de grote ramen van het Floreshuis zie
je mensen koffie drinken, een krantje lezen,
wat werken op de laptop of gewoon even
gezellig kletsen. Het Floreshuis nodigt uit
om naar binnen te gaan, en dat is precies
de bedoeling, zegt locatiemanager Gijs
Jansen. ‘Wijkbewoners die iets willen
doen, kunnen bij ons terecht. Wij gaan
altijd uit van oplossingen en mogelijkheden.
Zo praten we nu met zeven jongeren die
het leuk vinden om een jongerencentrum
op te zetten in het Floreshuis. Wij hebben
ideeën en denken mee, maar we voeren
niet uit. Dat doen de jongeren zelf.’
succes
Het nieuwe Floreshuis is gebouwd in
opdracht van Lefier. ‘Al in 2007 waren er
plannen om het Floreshuis aan te pakken’,
vertelt Miranda ten Cate, gebiedsmanager
van Lefier. ‘Toen is al bedacht dat het
moet gaan om ontwikkelen, ontmoeten
en organiseren. Ik ben heel blij om te zien
dat dit zo mooi in de praktijk is gebracht.
Neem het restaurant. Studenten van het
Alfa College werken en leren hier in de
praktijk, buurtbewoners krijgen een lekkere
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warme maaltijd voor weinig geld. Het is
een groot succes!’

toewerken naar een opleiding, het maakt
niet uit, maar je wilt iets.’

leefbaarheid
Prettig wonen doe je niet alleen in het
huis dat je huurt, maar ook in de wijk
waar je leeft. Miranda: ‘Voor Lefier is
leefbaarheid altijd een belangrijk thema.
We willen bijdragen aan verbinding tussen
bewoners en betrokkenheid bij wat er in de
wijk gebeurt. In het Floreshuis moet voor
iedereen wat te doen zijn en dat is prachtig
gelukt.’

multifunctioneel
Op de bovenverdieping zijn de
medewerkers van het WIJ-team aan
het werk. Er zijn acht zalen die (als
het nodig is) aan elkaar geschakeld
kunnen worden. Daarnaast zijn er nog
kleinere spreekkamers. ‘Alle ruimtes zijn
multifunctioneel. Zo deelt de Belastingwinkel
een ruimte met de stichting Somaliërs.
We hebben vaste huurders, maar zijn
er daarnaast voor iedereen die een
ruimte nodig heeft voor een bijeenkomst,
bespreking of om een andere reden.’

doel
Het Floreshuis heeft vier medewerkers in
dienst, naast Gijs nog twee beheerders
en een buurtversterker. Deze laatste is de
contactpersoon in de wijk. Hij praat met
iedereen, weet wat er speelt en brengt
partijen bij elkaar. Daarnaast werken er
zo’n 25 medewerkers op vrijwillige basis
in het Floreshuis. ‘Dat is iets anders dan
gewoon vrijwilligerswerk’, benadrukt
Gijs. ‘Als je hier werkt, heb je een doel.
Werkervaring opdoen omdat je een baan
wilt, een traject volgen, Nederlands leren,

kernwaarden
‘Het Floreshuis is het podium voor de wijk,
met de bewoners als acteurs’, zegt Gijs
samenvattend. Hij wijst naar de pilaar bij
de bar. ‘Daar staan onze kernwaarden:
‘Samen, verbinden, elkaar helpen,
jezelf ontwikkelen, open voor iedereen,
zelfvertrouwen, goed voelen, vertrouwen,
jezelf zijn’. Dat is waar het Floreshuis voor
staat.’

zelfstandig en toch samen

Irma Kits-Gnodde en haar dochter
Helen wonen sinds mei in een
mantelzorgcombinatie. Dat zijn
twee zelfstandige woningen met
eigen voorzieningen, met elkaar
verbonden door een tussendeur.
Bewoners hebben ieder een apart
huurcontract. ‘De tussendeur is
heel zwaar’, zegt Irma. ‘Als die dicht
is, hoor je echt niets van elkaar.’
Meestal staat de deur open, al was
het maar zodat de katten van Irma
en Helen ongehinderd heen en weer
kunnen lopen.

Irma en Helen woonden allebei alleen,
maar besloten een paar jaar geleden om
een huis te gaan delen. Irma: ‘We vonden
een woning in Groningen. Dat leek eerst
goed, maar viel in de praktijk tegen. Voor
een echtpaar was het prima, maar niet
voor twee zelfstandig wonende mensen.
We hadden gewoon te weinig privacy.’
interesse
Een vriendin attendeerde hen op
de mantelzorgwoningen aan de
Curaçaostraat. Helen: ‘We waren
direct enthousiast, we voldeden aan
de voorwaarden en hebben een mail
gestuurd. Vervolgens bleef het stil en
verdween het ook een beetje uit ons hoofd.
Totdat we op een dag een telefoontje
kregen, we deden net boodschappen. Er
was een mantelzorgwoning vrij gekomen,
of we daar interesse in hadden?’
operatie
Irma en Helen gingen kijken en waren
direct verkocht. ‘Toen moesten we voor
de tweede keer in een half jaar verhuizen.
Maar goed, dat hadden we er voor over.’
Irma kreeg het grote appartement met de
extra kamer. ‘Voor als de kleinkinderen
komen logeren.’ Helen vond het andere
appartement groot genoeg. Ze hadden

zich nog maar net geïnstalleerd, toen
bleek dat Irma ernstig ziek was. Na een
zware operatie eind juli, mocht ze weer
naar huis. ‘Maar alleen omdat ik haar kon
ondersteunen’, zegt Helen.
gerust
In de weken dat Irma net terug was uit
het ziekenhuis, stond de tussendeur altijd
open. ‘Als ik Helen nodig had, riep ik haar
of ik stuurde een appje, dan stond ze
binnen een paar tellen bij m’n bed’, zegt
Irma. ‘Ik ging er ’s nachts wel eens uit’,
zegt Helen. ‘Gewoon even kijken of het
allemaal goed was. Dan kon ik weer gerust
verder slapen.’
afwas
Ze zijn allebei heel enthousiast over deze
manier van wonen. Irma: ‘We hebben onze
privacy, we wonen zelfstandig maar als er
wat is, zijn we vlak bij elkaar. We zorgen
voor elkaars katten als het nodig is. En het
is ook gewoon gezellig, hoor. Vaak eten we
samen of drinken we een kopje koffie.’ ‘Of

ik kom een dienblad met vaat brengen’,
zegt Helen. ‘Mam heeft namelijk een
afwasmachine en ik niet. Reuze handig!’
ramen wassen
Naast de 11 mantelzorgwoningen (22
appartementen) bestaat het complex uit
eengezinswoningen en koopappartementen
voor starters. ‘De sfeer is heel goed. We
hebben laatst al een gezellige borrel gehad
met alle bewoners en er zijn plannen om
van de zomer ook een keer een barbecue
te organiseren.’ Irma heeft slechts één
kritiekpuntje. ‘Over de ramen is niet
nagedacht. Die kun je dus niet wassen. En
de glazenwasser komt er ook niet bij. Maar
verder is het perfect, hoor!’
Momenteel zijn alle combinaties
verhuurd, maar uiteraard kunt u uw
belangstelling kenbaar maken. Stuur
dan een e-mail naar info@lefier.nl.
Voor meer informatie over de mantel
zorgwoningen kijk op www.lefier.nl.
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wijkbedrijf Selwerd:
voor en door bewoners
Het Wijkbedrijf Selwerd opende ruim twee jaar geleden
in een leegstaand schoolgebouw. KAW architecten
zette het op voor de gemeente Groningen. Selwerders
zonder baan kunnen via het Wijkbedrijf aan de slag in
de wijk. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk bij een
reguliere werkgever aan het werk komen. Bedrijven en
organisaties kunnen het Wijkbedrijf inhuren voor allerlei
diensten en klussen. Ook Lefier maakt hier gebruik
van. Daarnaast is het een plek waar buurtbewoners
activiteiten ondernemen en elkaar ontmoeten.

Lenze Boonstra was jarenlang zelfstandig
ondernemer en ook altijd actief op sociaal
gebied. Mede door de crisis moest hij
stoppen met zijn bedrijf en kwam hij in de
bijstand terecht. Een jaar geleden kon hij
bij het Klusteam van het Wijkbedrijf aan de
slag voor (onder andere) Lefier.
Samen met een collega maakt hij
studentkamers in de Lefier-flat verderop in
de straat weer geschikt voor de volgende
huurder. ‘De onderhoudsmannen van
Lefier geven aan ons door wat er moet
gebeuren, dan gaan we aan de slag. Het
is heel zelfstandig werk en dat bevalt me
goed. Komt er een keer een spoedklus,
dan ben ik er zo snel mogelijk. We merken
dat Lefier dat waardeert.’
bewoners bij de wijk betrekken
Het Wijkbedrijf is opgezet voor en
door Selwerders. Bewoners kunnen er
activiteiten opzetten of meedoen aan
activiteiten. Lenze: ‘Ik merk dat sommige
mensen zich verstoppen achter hun
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voordeur. Ze durven niks te doen, omdat
ze bang zijn dat dat gevolgen heeft voor
hun huurtoeslag of uitkering. We proberen
hen op allerlei manieren meer bij de wijk te
betrekken.
Zo gaat de Buurtbode bij iedereen langs
als er iets moet gebeuren. Laatst nog
vanwege een tuin die bewoners met elkaar
onderhouden. De Buurtbode belde bij
iedereen aan om te vragen of hij of zij mee
wilde helpen. Uitgangspunt daarbij is wat je
zelf wilt én kunt doen.’
elkaar ontmoeten
Het Wijkbedrijf geeft bewoners de
mogelijkheid om ook zelf activiteiten op
te zetten in het gebouw. Lenze geeft een
paar voorbeelden. ‘Bij de Computer Repair
helpen medewerkers je om je computer
weer aan de praat te krijgen. Ook is er
een kinderopvang, worden er allerlei
cursussen gegeven en hebben we dus een
Klusteam.’

Lenze merkt dat bewoners eerder met
elkaar in contact komen door al die
activiteiten. ‘Vanochtend zaten we met vijf
mensen om de tafel en iedereen had een
andere nationaliteit. Zonder het Wijkbedrijf
hadden we elkaar niet zo snel ontmoet.’
de sfeer is gemoedelijk
Het Klusteam is nu meer dan een jaar
bezig. ‘Je merkt dat het werkt’, zegt
Lenze. ‘Mensen kennen ons en spreken
ons aan. De sfeer in het Wijkbedrijf is
gemoedelijk, mensen stappen makkelijk
naar binnen.’ Lenze heeft een nul-uren
contract bij het Wijkbedrijf. ‘Nog niet
genoeg om uit de bijstand te komen, maar
dat gaat hoe dan ook lukken.’

Het wijkbedrijf is gevestigd aan
de Bottelroosstraat 3 in Selwerd.
Bewoners kunnen hier ieder moment
een kijkje nemen.

verhuizen uit de H.L. Wichersstraat

Grietje Kroon en Roelof Brouwer
wonen het langst van iedereen in
de H.L. Wichersstraat. Grietje sinds
1971, Roelof vanaf 1983. Hoewel het
gebied rondom de straat enorm is
veranderd in de loop van de jaren,
ziet de straat zelf er eigenlijk nog
steeds hetzelfde uit. Maar dat duurt
niet lang meer.

Het was al bekend dat de huizen aan
de overkant gesloopt zouden worden
vanwege aanpak van de ringweg pal daar
achter. Of het rijtje van Roelof en Grietje
kon blijven staan, was nog niet duidelijk.
Na de zomer werd de knoop doorgehakt.
Een medewerker van Lefier kwam bij
iedereen langs om te vertellen dat ook
hun woningen zullen verdwijnen onder de
sloophamer. Lefier zorgt dat bewoners met
voorrang kunnen verhuizen.
gelijkvloers
Als je zo lang in dezelfde buurt woont,
valt het niet mee om te verhuizen, zeker
niet als je niet meer de jongste bent.
Tenminste, dat zou je denken. Maar Roelof

en Grietje zien het beslist niet somber in.
‘Ik wilde sowieso al verhuizen naar een
seniorenwoning waar alles gelijkvloers is
en zorg bij de hand, mocht ik dat nodig
hebben’, zegt Grietje. ‘Ik heb één dochter
en die wil ik niet al te veel belasten. Ik
woon hier al heel lang, maar ben niet
gehecht aan de buurt of zo. Een woning in
Paddepoel of Lewenborg lijkt me wel leuk.
Er moeten in elk geval voorzieningen in de
buurt zijn, ik wil mezelf kunnen redden. Met
de wijkvernieuwingsurgentie die we van
Lefier krijgen, lukt het vast om een ander
huis te vinden.’
tevreden
Ook Roelof - van oorsprong uit Annerveen
- is er niet echt rouwig om dat hij moet
verhuizen. ‘Als mijn huis niet gesloopt zou
worden, was ik hier gebleven, maar het
is niet anders. Aan de huurpunten heb ik
niet zoveel, want ik denk niet dat ik in de
stad blijf. Mijn zoon woont in Veendam, hij
vindt het prettig als ik wat meer zijn kant
op kom. Buiten Groningen telt de urgentie
niet, maar daar zijn de wachtlijsten ook
niet zo lang vermoed ik. Ach, het maakt
me niet zoveel uit waar ik woon. Met de

krant, mijn hondje en af en toe de televisie,
kom ik de dag prima door. Ik ben snel
tevreden.’
gezellig
Grietje en Roelof woonden met veel plezier
in de H.L. Wichersstraat. ‘Het was altijd
gezellig’, zegt Roelof. ‘Maar het was niet
zo dat we heel veel dingen met elkaar
deden. Je kent en groet elkaar en maakt
af en toe eens een praatje, en dat was
prima.’ Of ze de straat gaan missen?
‘Nee hoor!’, zegt Grietje spontaan. En
dan: ‘Nou ja, je weet het niet, hè? Je bent
toch ingesteld op dit huis, deze buurt.
Maar ik denk dat het wel goed komt.’
De H. L. Wichersstraat in Oosterpoort
ligt pal aan de ringweg van Groningen,
de drukste weg in de regio. De
ringweg wordt grondig aangepakt.
Rijkswaterstaat heeft de grond
langs de ringweg nodig voor alle
werkzaamheden. De sloop van de
woningen gebeurt naar verwachting
nog dit jaar. In 2021 is de ringweg klaar.
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één sociaal statuut voor alle huurders

Het sociaal statuut omschrijft
de rechten en plichten van
individuele huurders en verhuurder
bij wijkvernieuwing (sloop)
en woningverbetering. Er is
bijvoorbeeld in vastgelegd wat de
hoogte is van de vergoeding, de
termijn waarop de woning verlaten
moet worden en maatregelen om
de leefbaarheid bij wijkvernieuwing
en woningverbetering in stand te
houden. Op 23 november is het
nieuwe sociaal statuut voor alle
huurders van Lefier ondertekend.

Tot anderhalf jaar geleden bestonden er
vijf statuten binnen Lefier. Niet zo gek als
je bedenkt dat Lefier is ontstaan uit de
fusie van verschillende woonbedrijven.
Helaas kwamen de vijf statuten niet op alle
punten overeen, waardoor Lefier-huurders
in het ene gebied andere rechten en
vergoedingen kregen dan ergens anders.
Het was tijd voor een Lefierbreed sociaal
statuut.
Een werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de zes
huurdersorganisaties en medewerkers
van Lefier gingen aan de slag. Sandra Vos
van Lefier was coördinator/penvoerder
‘Ik heb onder meer overzichten gemaakt
van de verschillen tussen de bestaande
statuten en die naast elkaar gelegd’, zegt
ze. ‘Dat was heel handig. Verder zorgde ik
dat iedereen op tijd alle stukken kreeg en
stemde ik zaken af met onze juristen en
andere afdelingen van Lefier. Het was een
intensief traject, maar ik heb er veel aan
gehad.’

niet ´af´. Ieder jaar kunnen er zaken worden
ingebracht om het te herzien en/of aan te
passen. Verder is het goed dat iedereen
nu dezelfde betekenis toekent aan termen
als renovatie en groot onderhoud.’ De
huurdersorganisaties raadpleegden zelf
hun eigen achterban. ‘In de gemeente
Emmen hebben we een digitale
achterbanraadpleging gehouden. Hieruit
kwamen nog de nodige opmerkingen naar
voren. Deels hebben we die verwerkt,
deels nemen we die mee naar volgend
jaar.’ Ze geeft een voorbeeld. ‘Nu krijgen
huurders een vast bedrag als vergoeding
voor saus- en schilderwerk en stoffering
bij verbeteringstrajecten, maar we willen
eigenlijk toe naar een vergoeding per
vierkante meter. Dat is eerlijker. Het is
prettig dat Lefier het gesprek daarover
open houdt.’

Huurdersfederatie Emmen is blij met
het eindresultaat, zegt Astrid Scholtens.
‘Over het algemeen gaan huurders er met
het nieuwe sociaal statuut op vooruit,
maar hiermee is het sociaal statuut nog

Ook Ynse de Vries van Stichting
bewonersraad Slochteren is tevreden
over zowel het proces als het eindresultaat:
‘Voor de fusie met Lefier hadden wij al
een eigen sociaal statuut. Bij ons was het
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bedrag dat huurders kregen als ze hun
woning moesten verlaten, iets hoger dan
nu in het sociaal statuut staat. Hier hebben
wij uiteindelijk een stapje terug moeten
doen, maar anderen kregen er weer iets
bij, zo gaat dat. En uiteindelijk zit de nieuwe
vergoeding voor alle huurders boven het
wettelijk minimum.’ Ynse herinnert zich nog
een discussie over passend toewijzen. ‘De
huur moet passen bij het inkomen van de
huurder. Als je te veel verdient en je moet
je huurwoning verlaten, kan het wel eens
lastiger zijn om een woning te vinden.’
De werkmethode is hem goed bevallen.
‘We hebben het dossier langzaam
opgebouwd en er steeds per vergadering
een hoofdstuk aan toegevoegd, dat was
erg prettig. Al met al was het een goede
samenwerking. Iedereen is er vanaf het
begin bij betrokken en kon meespreken.
Zo moet het eigenlijk altijd gaan.’

gratis tuingereedschap lenen in Lewenborg

Heeft u wel een tuin, maar weinig
tuingereedschap? Dan kunt u op sommige
locaties in het werkgebied van Lefier
gratis tuingereedschap lenen. Van groot
gereedschap (zoals een grasmaaier) tot
kleine spullen (zoals een snoeischaar).
Ook Lewenborg heeft nu een uitgiftepunt
voor tuingereedschap aan de Meerpaal 177a.
Wilt u gereedschap lenen om uw tuin te
onderhouden? Dan kunt u contact opnemen
met de beheerder. Deze is elke maandag,
woensdag en vrijdag telefonisch bereikbaar
van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer
06 - 21 24 51 55.
Het lenen kost niets. Wel vragen we voor
alle gereedschap een borg van € 10,-. Deze
borg krijgt u terug als u het gereedschap
in goede staat en schoon inlevert. Kijk op
www.lefier.nl voor de uitleenpunten in de
andere werkgebieden van Lefier.

uw persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy is
belangrijk voor ons. Persoonlijke
gegevens behandelen en beveiligen
we dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor
de gegevens van (oud-) huurders
en overige bewoners als voor
woningzoekenden en kopers.
Omdat wij persoonsgegevens
verwerken zijn wij verantwoordelijk
voor deze gegevens volgens de Wet

bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Voor de verwerking van dergelijke
gegevens houden wij ons altijd aan de
regels van de Wbp.
Hoe wij omgaan met persoonsgegevens
is vastgelegd in ons privacyreglement.
Het reglement bescherming
persoonsgegevens kunt u vinden op
onze website.
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kruiswoordpuzzel
postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen
bezoekadres
Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen
telefoon
088 - 20 33 000
ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
openingstijden kantoor
ma. t/m do. 9.30 - 17.00 uur,
vrijdag 9.30 - 12.30 uur.
mail
info@lefier.nl
website
www.lefier.nl

klachten en storingen
CV-storing
Energiewacht 0800 - 03 88
Rioolverstopping
RRS 0800 - 099 13 13
Glasschade
Glastotaal Beheer 0800 - 452 72 34
Gaslekkage of stroomstoring
Nationaal storingsnummer
0800 - 9009

Neem uit de kruiswoordpuzzel de letters
over op de antwoordbalk. Deze letters
vormen een woord die voor veel mensen
verbonden is met de decembermaand.
Stuur de oplossing samen met uw naam,
adres, telefoonnummer en emailadres
naar communicatie@lefier.nl of naar Lefier,
ter attentie van team Communicatie,
Postbus 7104, 9701 JC Groningen. Onder
de juiste inzendingen verloten we vier
boodschappenbonnen.

Prijswinnaars vorige puzzel
De oplossing van de kruiswoordpuzzel
in ons vorige bewonersblad is ‘Lefier
staat voor wonen’. We kregen ruim 400
inzendingen binnen. De tuinbonnen zijn
gewonnen door:
L. Tipker (Onstwedde)
B. Prak (Groningen)
G. Sikken (Emmen)
A. Mellema (Sappemeer)
Prijswinnaars gefeliciteerd!

Waterleiding Waterbedrijf Groningen
050 - 368 86 88
Voor bovenstaande klachten en storingen
kunt u rechtstreeks contact opnemen met
genoemde bedrijven.

colofon
tekstbijdragen Bureau Binnenwerk
fotografie Henk Veenstra en Jan Anninga
grafische verzorging en lay-out
Initio, Groningen
Staal Communiceert, Veendam

De folie waarin
het magazine
wordt verzonden
is 100% biologisch
afbreekbaar.
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druk Zalsman, Groningen

