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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!’

Woningen worden vanaf 1 november
anders verdeeld. Wat is er gewijzigd?
‘Vanaf 1 november wijst Lefier 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 inkomensregels 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@
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.
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.
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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!

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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u geeft ons
bewonersblad een
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@lefier.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).

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

minimaregelingen
gemeente Emmen
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:
• contributie sport- of andere
verenigingen
• vergoeding voor ouderbijdrage,
schoolreisje of schoolkamp,
materiaalkosten, fietsen
of computers
• vergoeding voor sportcontributie
en/of de aanschaf van sportkleding
voor kinderen
• vergoeding voor sport, school
en vrije tijd voor schoolgaande
kinderen
• bijdrage voor sociaal-culturele
activiteiten (bijv. lid worden van een
vereniging en/of bibliotheek)
Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt
voor het kwijtschelden van gemeentelijke
belastingen. Kijk op de website van de

gemeente Emmen (www.emmen.nl) of u in
aanmerking komt voor een minimaregeling.
Bent u mantelzorger?
Dan komt u misschien in aanmerking voor
het mantelzorgcompliment. Dit is een blijk
van waardering in de vorm van een bedrag
van € 250,-. Op www.emmen.nl kunt u
zien of dit op u van toepassing is.
minimavoorziening
gemeente Borger-Odoorn
Woont u in gemeente Borger-Odoorn
en hebt u een laag inkomen en weinig
vermogen? Dan komt u misschien in
aanmerking voor de minimavoorziening
van de gemeente. Dit is een bedrag dat
u gedurende een jaar in de webwinkel
(https://meedoen.borger-odoorn.nl)
kunt besteden. U kunt voor uzelf en/
of uw kinderen kiezen uit verschillende
producten. Hierbij kunt u denken aan
schoolspullen, een fiets of computer, maar
ook de contributie van een sportvereniging,
kinderactiviteiten of een muziekinstrument.

Hoeveel en waar aanvragen?
De bijdrage waar u misschien recht op
heeft, 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.
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Nieuw-Weerdinge:
aantrekkelijk voor alle leeftijden
Net als andere dorpen in de regio, heeft ook Nieuw-Weerdinge al een aantal
jaren te maken met een teruglopend aantal bewoners. Hoe zorg je ervoor dat
het dorp ook dan vitaal en aantrekkelijk blijft voor mensen van alle leeftijden?
In de Dorpsvisie, opgesteld in 2014 door Lefier en partners in het dorp, staat
de kern van het verhaal: Nieuw-Weerdinge heeft niet zozeer meer, dan wel
andere soorten huizen nodig.
Niet alle gesloopte woningen worden één
op één vervangen door nieuwbouw. De
open gebieden die zo ontstaan, bieden
mogelijkheden om de groene structuur en
de leefbaarheid in het dorp te versterken.
Ook daar gaan we samen over nadenken.

Want voor een vitaal dorp is het belangrijk
dat de (sociale én fysieke) samenhang sterk
blijft.
De afgelopen maanden is een aantal
levensloopbestendige woningen gebouwd.

Een mooi voorbeeld zijn de huizen aan het
Achterdiep die onlangs werden opgeleverd.
Met de slaapkamer en badkamer op de
begane grond zijn ze overigens niet alleen
in trek bij senioren!
Naast nieuwbouw zijn we ook bezig met
verbeterprojecten. Het verbeterproject aan
het Zetveld resulteerde in woningen met
meer comfort en minder stookkosten. En
het ziet er ook nog eens prachtig uit, vinden
de bewoners zelf. Hieronder laten we ze
aan het woord.

nieuwbouw Achterdiep
‘Best handig, slapen op de begane grond!’

Sylvana Seitzinger en haar vriend Erik Jager gaan voor het eerst samenwonen
in een van de nieuwe huizen aan het Achterdiep in Nieuw-Weerdinge. Op de
Open Dag begin oktober komt Sylvana een kijkje nemen. ‘Mijn vriend moet
werken, maar mijn moeder is mee gekomen om de maten van de kamers op
te meten voor vloerbedekking en gordijnen.’

Ze had niet gedacht dat ze zo snel een
huis zouden vinden. ‘We wilden graag
samenwonen en hebben ons ingeschreven,
maar we dachten dat het nog wel even
zou duren. Er waren afzeggers voor deze
woning, we hadden geluk!’
zonnepanelen
De woningen zijn heel energiezuinig. Op het
dak liggen zonnepanelen, de ramen zijn van
speciaal dubbel glas en de woning heeft
vloerverwarming. ‘De huur is best pittig’,
zegt Sylvana, ‘maar we krijgen huurtoeslag
en zijn minder kwijt aan energie als het
goed is.’
ruimte
Sylvana is enthousiast over haar huis.
‘Slaapkamer en badkamer beneden vind ik
eigenlijk best handig, hoewel wij natuurlijk
prima trap kunnen lopen. Je wordt wakker
en staat direct in de keuken om thee te
zetten. En we hebben ook nog een tuintje
achter, dat is leuk.’ De bovenverdieping
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is veel groter dan ze had gedacht. ‘Geen
idee wat we daar mee gaan doen, maar we
hebben in elk geval genoeg ruimte.’
terug op het honk
In het huis op de hoek – tevens de
modelwoning – komt meneer Santing te
wonen. ‘Ik kom vanuit een wisselwoning.
Daarvoor woonde ik ook op deze plek, ik
was de laatste die verhuisde. Ik kom dus

weer terug op het honk.’ Slaapkamer en
badkamer (‘Wat is die groot!’) beneden
vindt hij fijn. ‘Ik kom wel de trap op, zeker
omdat er twee leuningen zijn, maar heb in
principe alles op de begane grond.’
speeltuin
Vanuit de woonkamer kijk je nu nog uit op
een grote zandbult. ‘Ja, dat wordt straks
hopelijk wel anders. Het lijkt me wel wat

om daar met elkaar over na te denken. Een
speeltuin, weilandje, wie weet. Ik ben zelf
stratenmaker geweest, ik heb er wel ideeën
over. En ik ben vast niet de enige.’ Van de
nieuwe bewoners in het rijtje kent meneer
Santing er wel een aantal, maar niet
allemaal. ‘Van de zomer moeten we maar
eens een barbecue organiseren met elkaar.
Je woont toch samen in de straat.’

verbeterproject Zetveld
‘Het is direct een stuk comfortabeler in huis’

Eind 2015 kregen de bewoners
aan het Zetveld bericht dat de
woningverbetering van hun huizen
doorging. Problemen met het
riool zorgden voor vertraging,
maar in september gingen de
werkzaamheden van start.
Na wat aanloopproblemen in het
eerste blok, kwam het project op
stoom. De woningen kregen een
compleet nieuwe schil, nieuwe
kozijnen, dubbel HR-glas en het
dak werd geïsoleerd. Wie wilde, kon
kiezen voor een nieuwe keuken en
nieuw sanitair.

Matje en Jan Schoonbeek wonen al 13 jaar
aan het Zetveld. Jan is voorzitter van de
bewonerscommissie. ‘Die is ontstaan uit
een groep bewoners die klachten hadden
over de woningen. Vrij vroeg hebben we de
Huurdersfederatie erbij gehaald om mee
te denken in het hele proces. Zij hebben
kennis van zaken als de Woningwet en
de rechten en plichten van alle partijen.
Samen zaten we bij de vergaderingen met
Lefier.’ Over het contact met Lefier is hij
goed te spreken. ‘Dat verliep in grote lijnen
prima, als er tijdens het overleg iets door
de bewonerscommissie werd ingebracht
of voorgesteld luisterden ze ook naar ons.
Wensen werden waar mogelijk uitgevoerd.’

isolatie
De renovatie is nog maar net klaar, maar
Jan en Matje merken nu al verschil. ‘Het is
veel comfortabeler’, zegt Matje. ‘De tocht
is weg, alles is veel sneller warm.’ Jan: ‘De
verwarmingsketel is in overleg met Lefier
eens op 40 graden gezet, in plaats van 60.
Even afwachten hoe het gaat als het echt
koud wordt, maar tot nu toe gaat het goed.
Op het aanbrengen van isolatiekorrels in de
kruipruimte en enkele afwerkpunten na, is
de klus klaar.’
verhuizen
Niet dat ze er zelf van kunnen genieten,
want …. Jan en Matje gaan verhuizen. ‘We
waren op een bijeenkomst in De Badde
om onder andere tegels voor badkamer en
toilet uit te kiezen’, vertelt Jan. ‘Toen vroeg

de medewerkster van Lefier of een van de
nieuwe woningen aan het Achterdiep of de
Lokkerstraat niet wat voor ons was. Daar
moesten we wel even over nadenken, maar
toen hebben we ja gezegd. We zijn nu nog
gezond, maar wie weet wat nog komen
gaat. Alles gelijkvloers is dan fijn. Bovendien
kunnen we zo in Nieuw-Weerdinge blijven
wonen.’
Matje moet er zelf een beetje om lachen.
‘Volgende week gaan we verhuizen,
weer terug naar wat wij de ‘oude bouw’
noemen. Daar hebben we 30 jaar in de
Lindemanstraat gewoond. En Jan heeft als
zevenjarig kind nog aan de Lokkerstraat
gewoond. Nu, op z’n zeventigste, komt hij
bijna terug op zijn oude stek. Wie had dat
ooit gedacht!’
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straat in beeld: Havenstraat, Erica

De bewonerscommissie van
de huurappartementen aan de
Havenstraat in Erica telt twee leden:
Henk Valentin en Libbe Kuipers.
Als het even kan, werpen ze samen
een hengel uit om een visje te
vangen. Nog vaker bundelen ze hun
krachten in de bewonerscommissie
van het Lefier-complex aan de
Havenstraat, samen met enkele
bewoners die de hoofdingang en
achterkant bladvrij houden.

Henk en Libbe zorgden ervoor dat
de parkeerplaats onkruid- en in de
winter sneeuwvrij blijft. Toen Lefier
aangaf behoefte te hebben aan een
aanspreekpunt namens de bewoners, was
het dan ook min of meer logisch dat zij dat
zouden worden.
montbretia’s
De bewonerscommissie ging al snel aan
de slag met de groenstrook achter het
complex. ‘Mijn vrouw heeft verstand
van bloemen en planten’, zegt Henk.
‘Samen hebben wij een tuinplan gemaakt
en dat met een kostenplaatje aan Lefier
voorgelegd. Dat was akkoord en toen
konden we aan de slag. We hebben vaste
planten gekocht, waaronder montbretia’s
en hortensia’s, Lefier betaalde de rekening.
De planten kregen een plekje langs het
gras. We zorgen zelf voor het onderhoud.’
klusjes
De parkeerplaats achter het complex ziet
er keurig uit, maar dat gaat niet vanzelf,
zegt Libbe. ‘De straatstenen tussen
de schuurtjes en woning houden wij
schoon met azijn. Dit moet je niet met
een hogedrukspuit doen, dan maak je
de stenen poreus en komt er juist weer
sneller zand en mos op.’ Henk: ‘Verder
houden we de boel een beetje in de
gaten en doen we kleine klusjes zoals
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buitenlampen en goten schoonhouden.
Als er echt iets is, bellen wij Lefier of Gert,
de wijkbeheerder van Lefier. Dan komt een
onderhoudsmonteur langs.’
opdracht
Libbe is schilder geweest en nog steeds
niet bang om op de ladder te staan.
‘Gelukkig past mijn ladder in de hoge
schuurtjes, want die heb ik af en toe nodig
om de ramen van de eerste etage aan de
voorkant te wassen. Ik krijg opdracht van
een van de buurvrouwen als dat weer moet
gebeuren’, knipoogt hij. Ook de galerijen
zien er keurig uit. ‘De bewoners zorgen
ervoor dat het netjes blijft’, zegt Henk.
Voor bijna elke voordeur staan bakken met

bloemen, planten en pompoenen in alle
soorten en maten, afkomstig uit het tuintje
van Henk.
borrel
Het leukste aan de Havenstraat? De
rust en ruimte, zegt Libbe. Het uitzicht
over het kanaal en de straat, zegt Henk.
Ach, het is hier gewoon heel fijn wonen,
vinden ze allebei. ‘We kunnen allemaal
met elkaar opschieten en dat is echt niet
vanzelfsprekend. Ernst Eilering, een van
onze buren, kwam van de winter naar ons
toe toen we aan het sneeuwruimen waren.
Hij zei: Ik kan zelf niks, maar heb wel wat
voor jullie meegenomen. Toen kregen we
een borrel.’ En dat smaakte.

proef duurzame achterpadverlichting
Emmermeer
‘Nu fiets je naar het licht toe’
Bewoners van de Duikerstraat en de Eendrachtstraat in Erica willen de
donkere paden achter hun woningen verlichten. Toen ze van wijkbeheerder
Gert Jeuring hoorden dat in Emmermeer een proef draaide met duurzame
achterpadverlichting, besloten Wim Prinsen en Arend Hollander er een
kijkje te nemen. Ze kregen een rondleiding van Piet Super, voorzitter van de
huurdersvereniging Emmermeer.

In Emmermeer wordt al langer gewerkt aan
goed verlichte achterpaden. Wijkvereniging
en Huurdersvereniging slaan de handen
ineen om dit voor elkaar te krijgen. Ze
gingen op zoek naar een duurzame
oplossing zonder extra kosten voor
bewoners. Het resultaat is een proef met
drie verschillende lampen op het achterpad
tussen de Van Selbachstraat en de
Weerdingerstraat.
rondleiding
Het tuinhekje van Piet Super geeft toegang
tot een smal steegje, omgeven door
buxushagen. ‘Kwam je ’s avonds vanaf
de straat aangefietst, dan reed je hier een
stikdonkere tunnel in, heel onprettig. Nu
fiets je naar het licht toe en dat is fijner
en veiliger.’ Piet geeft het gezelschap
een rondleiding langs de lampen. Naast
Wim en Arend uit Erica, lopen ook Aly

Venema, Adinda Bornkamp (beide
bewonersparticipant) en Gert Jeuring
(wijkbeheerder) van Lefier mee.
verlengd
De proefopstelling bestaat uit drie lampen.
‘De eerste heeft het grootste scherm dat
je los van de paal kunt draaien met een
afstandsbediening’, vertelt Piet. Arend
vraagt hoe het zit met de lichtopbrengst.
Die is goed, zegt Piet. Lamp nummer twee
heeft een sensor: als er iemand binnen
een straal van 10 meter van de lamp
komt, gaat die aan. ‘Deze lamp heeft wel
een duidelijk kleiner scherm, maar brandt
geweldig. De accu is kleiner, het is even
afwachten of hij bij winterdag genoeg licht
geeft. Daarom hebben we de proef met
een maand verlengd, eens kijken of de
accu het volhoudt.’

donkere dagen
Wim vraagt hoe lang de lamp blijft branden
als de zon niet schijnt. Piet: ‘Na zes, zeven
dagen donker weer, branden ze nog. Ze
hebben ook niet per se zonlicht nodig om
op te laden. Daglicht is ook al goed.’ De
derde en laatste paal is hetzelfde als de
eerste, maar dan met een kleiner scherm.
‘Nu het somber weer wordt, kunnen we
testen of dat wellicht voldoende is.’
kosten baten
De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op
basis van een enquête onder bewoners en
een kosten-batenanalyse. Piet: ‘Stel, een
lamp voldoet prima maar brandt vier dagen
per jaar niet. Moet je die dan niet kiezen?’
Wim: ‘Als hij de rest van het jaar wel
brandt en verder voordeliger is, kun je daar
best over nadenken.’ Nadat de lampen
geplaatste zijn in de Van Selbachstraat
en de Weerdingerstraat, zijn andere
achterpaden in de wijk aan de beurt.
Wijkvereniging en Huurdersvereniging
zijn al bezig met een inventarisatie van
de donkere paden in de wijk. ‘Het is een
mooie samenwerking tussen Lefier en
bewoners’, vindt Aly Venema.
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een dagje mee met Abel Mik
‘Je beleeft van alles!’

Wat doet een wijkbeheerder van Lefier? Abel Mik, samen met Jan Abbing
wijkbeheerder voor Bargeres, Emmen-Centrum, Emmermeer en Borger,
vertelt er meer over.

Een gemiddelde werkdag van Abel Mik
begint op kantoor. ‘Ik handel administratieve
klusjes af en kijk of er nieuwe meldingen
zijn binnengekomen. Vaak zijn dat klachten over overlast, verwaarloosde tuinen of
rommel bij woningen. Ik behandel met name
nieuwe klachten van huurders. Zo was er
vanochtend een melding van lawaaioverlast.
Ik overleg eerst met mijn collega’s van bewonerszaken of hierover al meer bekend is.
Dan bel ik met de melder om meer inzicht te
krijgen in wat er speelt. Ik vraag ook altijd of
de bewoner zelf actie heeft ondernomen of
niet. Vanuit daar bepaal ik wat ik ga doen.’
luisterend oor
Even later vertrekt Abel naar de Julianaflat
in Emmen-Centrum voor het wekelijkse
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spreekuur in de Julianaflat. ‘De bewoners
van deze seniorenflat  kunnen bij mij terecht
voor allerlei vragen rondom het wonen. En
dat is erg breed, zo verstrek ik muntjes voor
het gebruik van de wasmachine en droger
en regel ik de verhuur van de logeerwoning. Verder ben ik vooral het luisterend oor,
bewoners komen vaak ook even langs om
een praatje maken. Zij zijn mijn ogen en oren
in de Julianaflat, zo weet ik precies wat er
allemaal speelt.’
oude bankstellen
’s Middags maakt hij een ronde door de
wijk, vandaag is Bargeres aan de beurt. ‘Ik
inspecteer de flat en zorg ervoor dat ik gezien word. Ik loop even over de balustrade,
maak een praatje met bewoners. Vaste prik

is het controleren van de open ruimte bij de
bergingen. Soms zetten mensen daar oude
bankstellen of televisies neer. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling!’
contact
Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor
hun eigen tuinen. In het voorjaar en de
zomer krijgen de wijkbeheerders de meeste
meldingen. ‘Het groen zorgt dan voor meer
overlast. Mensen die last hebben van de heg
van de buren omdat die niet wordt bijgehouden, dat soort dingen. Daar attenderen
we de bewoners op en we houden in de
gaten of er iets aan gedaan wordt. Zo nee,
dan gaan we het gesprek aan. We komen er
eigenlijk altijd wel uit. Persoonlijk contact en
inlevingsvermogen zijn heel belangrijk.’
hennep
‘We hebben regelmatig contact met de wijkpolitie. Laatst zijn we mee geweest bij het
oprollen van een hennepplantage. Dat was
naar aanleiding van een klacht van de buren.
De planten stonden gewoon in de tuin en
het stonk vreselijk. Zo zie je maar: als wijkbeheerder van Lefier beleef je van alles. Ik heb
altijd wat te vertellen als ik thuis kom.’

De Panfluit feestelijk open
Woonvoorziening De Panfluit
is feestelijk versierd op de
openingsdag. Bewoners dragen
fraaie corsages, op de statafels
staan mooie vaasjes met bloemen.
Een grote partytent In de binnentuin
beschermt de gasten tegen
eventuele regen. Drive In Show De
Panfluit staat klaar om plaatjes te
draaien. Maar eerst zijn er een paar
toespraken.

Locatiehoofd Tineke Meijering van
Promens Care heet de aanwezigen
welkom. Ze is trots op deze
woonvoorziening voor mensen met
een verstandelijke beperking. ‘En
waar ik ook heel blij mee ben, is met
hoe de verhuizing is verlopen. De
betrokkenheid van ouders en anderen
was fantastisch.’ De bewoners van
De Panfluit kregen een warm welkom
van de buurt. ‘Een buurvrouw gaf alle
bewoners een handdoek met daarop
hun naam geborduurd’, vertelt Tineke.
‘En een buurman kwam met een
fotocollage van de bouw. We zijn blij
met onze buren en we hopen mooie
contacten op te bouwen.’ Ook Ria
Stegehuis, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Cosis (waar ook Promens
Care onder valt) is enthousiast. ‘Alle 24
bewoners zijn verschillend qua leeftijd
en ook als het gaat om de begeleiding.
Ieder krijgt de begeleiding die past bij
zijn of haar zorgvraag.’
ontmoeten
Emiel Zuidema, coördinerend begeleider
in De Panfluit, is zeer te spreken over
de nieuwe plek. ‘In Angelslo woonden
de mensen meer verspreid door de
wijk, nu zitten we bij elkaar in één pand.
Je ontmoet elkaar in de huiskamer, bij
het eten of in de binnentuin. Wat dat
betreft was het super dat we de eerste
weken zulk prachtig weer hadden. We
hebben heel wat uurtjes in de patio

doorgebracht. Het mooiste vind ik dat
ouders me vertellen dat ze zien dat hun
zoon of dochter het zo naar de zin heeft
hier.’
vriendschappen
Door deze manier van samenwonen
– dicht bij gelijkgestemden en toch je
eigen huis – ontstaan op een natuurlijke
manier nieuwe vriendschappen en
activiteiten. ‘Maar als je geen behoefte
hebt aan gezelschap, kun je je ook
terugtrekken in je eigen appartement’,
zegt Emiel. ‘We houden dat natuurlijk
wel in de gaten. Als iemand het contact
met de groep steeds afhoudt, dan is dat
ook een signaal.’
Drive In Show De Panfluit
Ook bewoners zelf zijn blij met hun
nieuwe woonplek. ‘Je stapt nu sneller
naar een begeleider toe als je een
vraag hebt. Ze zijn altijd in de buurt’,
zegt Johan. Dennis: ‘Er ontstaan
vriendschappen tussen bewoners
die dezelfde interesses hebben. Zo
kwamen wij op het idee om Drive In
Show De Panfluit te beginnen.’ Martin:
‘Je zoekt elkaar makkelijker op. Er is

altijd wel iemand in de huiskamer om
een praatje mee te maken, maar dat is
niet verplicht.’ André knikt. ‘Ik woonde
tot voor kort bij mijn ouders en moet
nog even wennen. Koffie drinken
’s ochtends doe ik liever alleen.’ Rolf vat
het nog eens samen. ‘Het leukste is dat
je hier gezamenlijk woont, maar toch
zelfstandig bent.’
’s Avonds, na de officiële opening,
vieren de bewoners nog een eigen
feestje, uiteraard met muziek en
lichtshow van Drive In Show De Panfluit.
‘We hebben wel even bij de buren een
brief in de bus gedaan dat we dit gingen
doen’, zegt Rolf. ‘Maar we maken het
niet te gek, hoor!’
De Panfluit (een ontwerp van Co
Architecten) is een woonvoorziening
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Het pand huisvest 24
appartementen, twee gezamenlijke
huiskamers, een keuken, kantoren,
een berging en een binnentuin. Lefier
bouwde De Panfluit in opdracht van
Promens Care.
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kruiswoordpuzzel
postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen
bezoekadres
Hooggoorns 16 | Emmen
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

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 Drenthe
0592 - 854 545
Voor bovenstaande klachten en storingen
kunt u rechtstreeks contact opnemen met
genoemde bedrijven.

colofon
tekstbijdragen Bureau Binnenwerk
fotografie 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

