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op facebook en twitter
Meld u aan als vriend, relatie of volger:

www.facebook.com/Lefi erwonen
 
www.twitter.com/Lefi er_wonen

volg ons...

indient via het internet. Maar echt 
persoonlijk is dat natuurlijk ook niet.

Beide partijen, Lefi er en huurders, willen 
zich verbinden. Wij zijn ervan doordrongen 
dat al het geld dat Lefi er 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 Lefi er staat voor wonen, door 
midden tussen haar huurders te staan.   

Lex de Boer

Lefi er 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 ´Lefi er´ 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 Lefi er 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 
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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 Lefi er plaatsen, mailen naar 
communicatie@lefi er.nl of sturen naar 
Postbus 7104, 9701 JC Groningen. 
Dit kunt u doen tot 2 januari 2017. De 
leukste inzending belonen we met een 
VVVcadeaubon.   

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 
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.   

vraag het aan Lefi er

winactie: fi jne Kerst samen delen!

Ik heb een huurachterstand. Kan 
ik met Lefi er een betalingsregeling 
afspreken?
Ja, bij Lefi er 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 Lefi er. 
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!’

Woningen worden vanaf 1 november 
anders verdeeld. Wat is er gewijzigd?
‘Vanaf 1 november wijst Lefi er de 
woningen toe op basis van inschrijfduur. 
De tijd dat een woningzoekende 
ingeschreven staat voor een woning 
noemen we inschrijfduur. Het hebben 
van een optie heeft bij de toewijzing geen 
voordelen meer. Met deze aanpassing 
kunnen woningzoekenden reageren op 
alle woningen die we op onze website 
aanbieden. Het inkomen moet in 
verhouding zijn met de huurprijs van de 
woning. We kwamen erachter dat veel 
woningzoekenden een optie hadden op 
een woning waar ze volgens de nieuwe 
wettelijke regelgeving niet meer voor in 
aanmerking kwamen. Een ongewenste 
situatie. Vandaar deze verandering. 
Meer informatie over spelregels en in-
komensregels vindt u op onze website.’ 

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@
lefi er.nl. Een aantal vragen behandelen 
we in het volgende bewonersblad.
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Ga naar www.lefi er.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.lefi er.nl bekend. 

   
Verzend het reactieformulier vandaag nog, zodat u het niet vergeet!

uw huur automatisch betalen: 
elke maand kans op een boodschappenbon! 

We zijn blij met de uitkomsten van de 
enquête over ons bewonersblad die we 
afgelopen september hebben gehouden. 
Het bewonersblad wordt gewaardeerd en 
goed gelezen. U geeft ons het rapportcijfer 
7,5. De teksten zijn goed leesbaar, de 
lay-out met veel kleur is aantrekkelijk en de 
onderwerpen zijn veelzijdig. De enquête 
hebben we via e-mail verspreid onder een 
groot aantal huurders. We kregen  hierop 
ruim 1.000 reacties. Bedankt!

Denkt u mee?
Opmerkingen en kritische noten waren er 
gelukkig ook. Zo mogen we in het blad 
vaker uitleg geven  over bijvoorbeeld 
onderhoud en huurbetaling en kunnen we 
meer tips  over wonen geven. Ook geven 
lezers aan dat we huurders meer bij het 
blad kunnen betrekken. Dit proberen we 

al en gaan we vaker doen. We laten vaak 
huurders aan het woord bij projecten 
waar we over schrijven. En we roepen u 
regelmatig op om foto’s in te sturen van 
hoe u woont. Zo houden we het blad leuk 
en aantrekkelijk. Wilt u verder meedenken 
over de invulling van het bewonersblad? 
Mail ons via communicatie@lefi er.nl.           

prijswinnaars
Onder de ruim 1.000 ingevulde enquêtes 
hebben we vier BladCadeaus verloot. 

De prijswinnaars zijn: 
T. Kamping (Nieuw-Amsterdam), 
M. Luttje (Sappemeer), 
M. de Waard (Borger) en 
H. de Vries (Stadskanaal).  

De acceptgirokaart verdwijnt. 
Landelijk per 1 januari 2019. 
De kans is groot dat Lefi er 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.

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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laat uw geld niet liggen - bereken uw recht

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 ziektekosten - 
verzekering)

•  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 de 
participatieregeling van de gemeente. 

Het sociaal participatiefonds is een 
vergoeding voor de kosten van 
bijvoorbeeld abonnementen, contributies, 

cursusgelden en ouderbijdragen voor 
(plaatselijke) voorzieningen. De vergoeding 
is onder andere bedoeld voor: 
•  abonnement tijdschrift of dagblad
•  contributie sport- of andere 

verenigingen, zwemmen, kosten van 
bijbehorende sportkleding

•  bezoek theater, bioscoop, concert, 
museum, dierentuin, attractiepark, etc.

•  ouderbijdrage peuterspeelzaal
•  kosten abonnement telefoon en/of 

internetprovider
•  cursussen (lesgeld muziekschool, 

zwemlessen, etc.)  
•  schoolactiviteiten
•  contributie bibliotheek
Kijk op www.stadskanaal.nl om te zien of u 
hiervoor in aanmerking komt.  

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? 
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De Cereswijk op de grens van Stadskanaal en Musselkanaal is toe aan een 
nieuwe impuls. Daarom hebben gemeente, Lefier, de Vereniging Bewoners
belangen Cereswijk, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen
geslagen om tot een wijkvisie te komen. Daarin moet worden verwoord waar  
het de komende tien tot vijftien jaar qua wonen en leven naartoe zou moeten. 

In de Cereswijk wonen nu ongeveer 
1.500 mensen. De bewoners zijn over 
het algemeen tevreden over de rust, de 
gezelligheid en de veiligheid. Honkvastheid 
is een typerend kenmerk, waardoor 
nauwelijks sprake is van doorstroming. 
Een groot deel van de wijkbewoners maakt 
gebruik van de faciliteiten die buurthuis 
De Stobbe al veertig jaar te bieden heeft. 
Een ander kenmerk van de Cereswijk is de 
kwetsbare sociaaleconomische structuur. 
Het zijn feiten die staan vermeld in ‘Kijk op 
de Wijk’, waarin een beschrijving van de 
huidige situatie wordt gegeven.

veel publiek
‘Gelukkig is de interesse om mee te 
denken over de toekomst van de wijk 
groot’, zo vertellen Aukje Oortwijn en Liny 
Woudwijk namens bewonersbelangen. 
Afgelopen voorjaar bracht de eerste 

namens de gemeente wijkcoördinator van 
de Cereswijk, zegt dat er vooral sociaal 
geïnvesteerd moet worden. 
Aafke: ‘Bijvoorbeeld op het gebied van 
taalachterstand, voorlichting over een 
gezonde leefwijze, deelname aan de 
maatschappij en vrijwilligerswerk. De 
leefbaarheid van een wijk houd je in stand 
als daar zoveel mogelijk bewoners bij 
betrokken zijn. Daar begint het in onze 
ogen allemaal mee. Als gemeente en Lefier 
kunnen wij dit ondersteunen en mede 
mogelijk maken. Overigens, de Cereswijk 
springt er qua activiteiten en vrijwillige 
medewerking positief uit, maar het kan nog 
beter.’

tweede bewonersavond
Alle betrokken partijen hebben zich 
voorgenomen om de definitieve wijkvisie 
begin volgend jaar te overhandigen aan de 
gemeenteraad van Stadskanaal.
Aukje: ‘Het concept ligt er. Voordat we het 
naar de gemeente sturen, houden we eerst 
nog een tweede informatieavond voor de 
wijkbewoners. Die betrek je pas echt bij 
de plannen als je ze zoveel mogelijk laat 
meepraten en meedenken.’   

brainstormavond veel publiek op de been. 
‘Op allerlei gebieden kregen we veel 
suggesties’, zo vertelt Aukje. ‘Twee 
zaken sprongen er op hoofdlijn bovenuit, 
te weten het onderhoud aan groen 
(beheer, snoeiwerk) en grijs (trottoirs, 
straatverlichting, etc.) en de wens om een 
multifunctionele accommodatie (MFA) te 
realiseren.’
Liny: ‘Het buurthuis voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd en basisschool 
De Badde is eigenlijk aan renovatie 
toe. Het ideale zou zijn om deze beide 
voorzieningen als één geheel onder te 
brengen in De Meander.’

participatie
Maar helaas, zover is het nog  niet. 
Voordat het zover is, kunnen via de 
Wijkvisie wel andere essentiële zaken 
in gang worden gezet. Aafke Riepma,  

nieuwe wijkvisie pleit ook  
voor MFA in de wijk  
‘vooral sociaal investeren in Cereswijk’
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Onstwedde zet zich in  
voor outdoor fitness
bewonersinitiatief zorgt voor beweging en sportiviteit

Achter de bouwactiviteiten aan  
de noordwestzijde van Onstwedde 
staat nog geen punt. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de 
nieuwe woonlocatie van  
De Zijlen, voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Via een 
bewonersinitiatief zou er een 
bijzondere sportieve voorziening 
moeten verrijzen aan de Landlaan.

De grote motor achter dit initiatief 
is het bestuur van Ocrea, de 
dorpsbelangenvereniging van 
Onstwedde. Aan de Landlaan, naast het 
beachvolleybalveld en tegenover MFA 
De Bolster, ligt een braakliggend terrein 
waar deze bijzondere outdoor-voorziening 
gesitueerd kan worden. De grond is van 
Lefier en de corporatie is intussen akkoord 
met het idee van Ocrea.

verrijking
Voorzitter Jan Hidde Wilzing van Ocrea: 
‘Als belangenvereniging zijn wij enige 
tijd geleden benaderd door een Deense 
firma, genaamd Norwell Outdoor Fitness, 
die in dorpen en stadswijken bijzondere 
fitnessapparatuur plaatst. En hufterproof, 
zoals dat tegenwoordig heet.’ 

maken als we willen. Het ligt helemaal 
aan de opbrengst, maar je praat snel over 
enkele tienduizenden euro’s. Wat al wel 
vaststaat, is  de bijdrage van de gemeente 
Stadskanaal.’

trots op voorzieningen
Ocrea hoopt begin 2017 zoveel inzicht 
te hebben in de mogelijke donaties, dat 
zij een besluit kan nemen over de aanleg 
van de outdoor fitness. Voorzitter Wilzing: 
‘Een eventueel plan-B hebben wij nog niet. 
Wij zetten vol in op dit initiatief. Het idee 
zou een welkome aanvulling zijn om de 
leefbaarheid een extraatje te geven. Met 
bijna 2.900 inwoners is Onstwedde een 
relatief klein dorp, maar we zijn trots op alle 
voorzieningen die wij hier in stand houden 
en zelfs willen uitbreiden!’ 

Volgens Wilzing ziet het er heel fraai uit 
en kan het in verschillende opzichten 
een verrijking zijn voor de sport- en 
beweegcultuur in Onstwedde. 
‘Het zijn niet alleen individuele sporters die 
er gebruik van kunnen maken, maar ook 
sportverenigingen. Eigenlijk is het een plek 
waar het hele dorp aan fitness kan doen.’

fondsen aanschrijven
Binnen Ocrea zijn drie bestuursleden 
actief om de benodigde financiën bijeen te 
vergaren. Naast Wilzing zijn dat ook Fianne 
Koudstaal en René Jonker. 
‘Er gaat een brief naar diverse fondsen 
waarin wij uitleggen wat wij van plan zijn. 
Hoeveel geld wij nodig hebben? Dat 
is moeilijk te zeggen. We kunnen deze 
outdoor-voorziening zo groot of klein 
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Stel, je staat vijf of zeven jaar ingeschreven voor een huurwoning die aan 
al je woonwensen voldoet. En opeens krijg je van Lefier te horen dat je niet 
meer in aanmerking komt voor dit droomplekje. De oorzaak daarvan ligt niet 
bij de corporatie. Het is de nieuwe Woningwet die strenger voorschrijft dat 
een huurwoning in het vervolg moet passen bij de hoogte van je (verzamel)
inkomen, zoals dat bekend is bij de Belastingdienst.

‘passend toewijzen’ betekent  
een grote verandering
gevolgen nieuwe Woningwet per 1 januari 2016 

Per 1 januari 2016 is er in de praktijk 
veel veranderd voor huurders, die een 
beroep kunnen doen op huurtoeslag voor 
woningen in de sociale huursector, met 
een huur tot € 710,68 per maand. 

Wat is er veranderd?
Marianne Nevels, assistent-manager van 
het gebiedsteam Stadskanaal: ‘Heel simpel 
gezegd komt het er op neer dat Lefier je 
alleen een woning mag aanbieden waarvan 
de huurprijs past bij je inkomen.’ 

Wat is de reden daarvan?
‘Het Rijk wil hiermee realiseren dat er wordt 
bezuinigd op het bedrag aan huurtoeslag 
dat zij jaarlijks uitkeert. Een laag inkomen 
en hoge huur betekent dat de overheid 
maandelijks meer toeslag moet bijpassen.’

zijn, want dan zou de huurtoeslag 
dalen, maar daar kiezen wij in eerste 
instantie  niet voor. Het zou betekenen 
dat de prijs-kwaliteitverhouding van de 
nieuwere of duurdere woningen scheef 
komt te liggen ten opzichte van de wat 
oudere woningvoorraad. Wel kijken we 
op dit moment of we de huurprijs van 
de nieuwbouwwoningen die speciaal 
gebouwd zijn voor ouderen, moeten 
verlagen. Door de nieuwe regeling komt 
maar een beperkte groep ouderen voor 
deze woningen in aanmerking.’

Komen er veel klachten binnen  
over het nieuwe systeem?
‘Uiteraard zijn mensen teleurgesteld 
of gefrustreerd bij een afwijzing. Dat is 
logisch. Maar wij kunnen goed uitleggen 
wat de nieuwe regels zijn. Dat kan 
telefonisch via ons Klant Contact Centrum 
of persoonlijk via onze woonwinkel in 
Stadskanaal. Maar de regels staan ook 
vermeld op onze website.’

Ontstaat door de nieuwe  
Woningwet veel leegstand in 
Stadskanaal en omstreken?
‘Dat valt op dit moment mee. Begin 
november stonden vanwege deze regeling 
drie woningen leeg die wij in de vorige 
situatie hadden kunnen toewijzen, maar 
het zijn er eerder dit jaar meer geweest.’ 

Tips tenslotte over de  
nieuwe procedure?
‘Lees goed de informatie op onze website 
en zorg ervoor, zeker tijdens het gesprek 
rondom de toekenning van een woning, 
dat je de juiste gegevens bij de hand hebt. 
Dit zijn onder meer de samenstelling van 
het huishouden en de inkomensgegevens 
van de Belastingdienst. Dit is  cruciaal en 
voorkomt teleurstelling.’ 
 

Hoe weet je voor welke woning je nog 
wel in aanmerking komt?
‘Iedereen die interesse heeft voor een 
woning van Lefier moet zich hiervoor via 
onze website inschrijven. Wanneer je je 
juiste gegevens invoert, zie je een groene 
of een rode stip voor een woning staan. 
Een groene betekent dat je hiervoor in 
aanmerking komt, een rode betekent dat 
er geen sprake meer is van de zogeheten 
passende toewijzing. Voor een woning 
met een rode stip kom je  dus niet meer in 
aanmerking. Je zou het kunnen vergelijken 
met de aanschaf van een koopwoning. Als 
je een woning koopt, wil je ook dat die bij 
je portemonnee past.’

Is het een oplossing dat  
Lefier de huur gaat verlagen?
‘In theorie zou dat een mogelijkheid 
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Je hebt hobby’s in alle soorten en 
maten, maar de vrijetijdsbesteding 
van Pieter Zwiers uit Nieuw-Buinen 
is een  bijzondere. Achter zijn 
woning werkt hij met engelengeduld 
aan een schaalmodel van een 
Scaniatruck (verhouding 1:4), 
die hij  inmiddels met behulp van 
een afstandsbediening door zijn 
woonbuurt kan laten rijden.

hobbyist uit Nieuw-Buinen maakt  
het zichzelf niet eenvoudig
schaalmodel Scaniatruck hersenkraker voor Pieter Zwiers

Kortom, het is de hoogste tijd eens af te 
reizen naar de Petuniastraat. Hoe  fikst 
Pieter dit?  Er bestaan immers geen 
kant-en-klare bouwtekeningen voor 
zo’n project. ‘Ik moet het allemaal zelf 
bedenken en uitvogelen’, zegt Pieter, 
‘maar gelukkig heb  ik Google als  mijn  
trouwe hulp.’

prachtig exemplaar
Wie de buitenzijde van het schaalmodel 
aanschouwt, zal niet denken dat het 
bouwwerk grotendeels bestaat uit hout en 
buigzaam triplex. De truck zit namelijk al in 
de lak, waardoor het gebruikte materiaal 
als het ware is gecamoufleerd.

Via zijn smartphone toont Pieter ons een 
foto van een Scaniatruck die ergens in 
Zweden rondrijdt. ‘Dit vond ik zo’n prachtig 
exemplaar dat ik besloot om juist deze 
na te maken. Vooral de artistieke uitingen 
die op de truck zijn aangebracht vind ik 
machtig mooi.’ Voor de echte liefhebber: 
we praten hier over het type rc Scania 
r730. 

inrichting cabine
Met tussenpozen werkt Pieter nu drie jaar 
aan het schaalmodel. ‘Ik ben zo ver dat 
ik mij kan bezighouden met de inrichting 
van de cabine. Uiteraard, ook op schaal. 
Het stuurwiel, de stoelen met kunstleer 
bekleding, et cetera. Hoe lang ik er nog 
mee bezig ben? Geen idee.’ Modelbouw is 
niet de enige hobby van de Buunermonder. 
Een paar meter verderop zien we een 
grote vijver met Koi-karpers liggen.

scootmobiels
Bij tijd en wijle piekert Pieter zich suf 
om een oplossing te bedenken voor 
een probleem dat hij niet één-twee-drie  
opgelost krijgt. Neem bijvoorbeeld het 

aandrijfmechanisme van het schaalmodel, 
dat circa één meter hoog en ruim twee 
meter lang is.

‘Wat dacht je hoe ik dit gedaan heb? Via 
twee motortjes uit een scootmobiel!  Alle 
elektronica is trouwens een enorme puzzel 
geweest. En ik ben er nog niet klaar mee. 
Het voertuig rijdt, maar ik moet ook nog 
iets bedenken voor de koplampen. Een 
ander punt is het glas als voorruit van de 
cabine. Ook niet makkelijk.’

monnikenwerk
Het monnikenwerk van Zwiers ondervindt 
veel waardering van de echte liefhebbers. 
Zoals onlangs tijdens een modelautobeurs 
in Valthermond. ‘Als ik straks klaar ben 
met het werk, ga ik meerdere beurzen 
bezoeken. Dit is een uniek exemplaar, leuk 
voor de mensen om dit te bekijken.’

Maar goed, zo ver is Zwiers nu nog niet. 
Hij zal zijn hersenen nog een aantal  keren 
moeten pijnigen om overal het juiste 
antwoord op te vinden. ‘Dit project zit echt 
elke dag in mijn hoofd.’

 Als je de verrichtingen van Pieter wilt 
volgen, raadpleeg dan zijn  Facebook-
pagina  waarop hij de voortgang van  
zijn project beschrijft:  
facebook.com/rcScaniaR730 

’t Huurdertje
Alsof het allemaal nog niet genoeg 
is, zet Pieter Zwiers zich ook in voor 
huurdersvereniging ’t Huurdertje, actief 
in Nieuw-Buinen, Borger en omstreken. 
Dat doet hij sinds december 2015. ‘Eén 
van mijn taken is het bijhouden van de 
nieuwe ontwikkelingen in ons dorp via  
de Facebookpagina ‘Nije Daip’. Leuk 
werk om te doen.’  
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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.’

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 
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.’ 

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, ging 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.’ 

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 

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. 

één sociaal statuut voor alle huurders
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prettige samenwerking
Ook Lefier maakte graag gebruik van 
de diensten van de WAC. Eerst door 
de WAC bij bouwvergaderingen advies 
en opmerkingen te laten geven. Later 
werden ze al bij het schetsontwerp van 
bouwplannen betrokken. Dat werkte 
beter en sneller. Vaak werden plannen 
gewijzigd naar aanleiding van het advies 
van de WAC. Op verzoek van Lefier 
voerde de WAC ook verschillende 
woonkwaliteitsonderzoeken uit. De laatste 
jaren kreeg de WAC helaas steeds minder 
werk. De WAC vindt het jammer dat 
ze moet stoppen. Lefier en gemeente 

Er komt een einde aan de 
inspanningen van de Woon Advies 
Commissie (WAC) in Stadskanaal. 
De afgelopen 30 jaar gaf de 
WAC - voorheen VAC - gevraagd 
en ongevraagd advies over 
het wonen, de woonomgeving 
en het praktische gebruik van 
beiden op het gebied van sociale 
woningbouw.  

Woon Advies Commissie stopt

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.   

uw persoonsgegevens

Stadskanaal vinden dat ook. We bedanken 
het WAC voor de jarenlange prettige 
samenwerking!   

woonkwaliteitsonderzoeken 
Als laatste klus heeft de WAC twee 
woonkwaliteitsonderzoeken voor Lefier 
uitgevoerd onder bewoners die vorig jaar 

een nieuwbouwwoning hebben betrokken. 
De resultaten waren goed. De bewoners 
van de Primulastraat gaven een 7,1 en 
de bewoners van de Schoolstraat een 
7,7 voor de woonkwaliteit in hun nieuwe 
woning. Alle bewoners bedankt voor het 
meewerken aan het onderzoek! 
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kruiswoordpuzzel

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@lefi er.nl of naar Lefi er, 
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 ‘Lefi er 
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!

De folie waarin 
het magazine 
wordt verzonden 
is 100% biologisch 
afbreekbaar.

colofon 

tekstbijdragen Doelpunt Media en  

Bureau Binnenwerk

fotografie Jan Anninga

grafische verzorging en layout  

Initio, Groningen

Staal Communiceert, Veendam

druk Zalsman, Groningen

postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen

bezoekadres
Beneluxlaan 64 | Stadskanaal

telefoon
088 - 20 33 000
ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur

openingstijden kantoor
ma. t/m vr. van 08.00 tot 12.00 uur
(’s middags alleen op afspraak)

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

Waterleiding Waterbedrijf Groningen 
050 - 368 86 88

Voor bovenstaande klachten en storingen 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
genoemde bedrijven. 


