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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!

u geeft ons
u geeft ons bewonersblad een
bewonersblad een
gegevens
uw persoons

De bescherming van uw privacy is
belangrijk
Persoonlijke
We zijn blijvoor
met ons.
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van de
gegevens
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en beveiligen
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ons bewonersblad
die we
we
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mogelijke
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september
hebben
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ruim 1.000 reacties.
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Voor de verwerking van dergelijke
gegevens
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Denkt u mee?
regels
van de Wbp.
Opmerkingen
en kritische noten waren er
gelukkig ook. Zo mogen we in het blad
Hoe
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met
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geven
over
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is
vastgelegd
ons privacyreglement.
onderhoud
eninhuurbetaling
en kunnen we
Het
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tips overbescherming
wonen geven. Ook geven
persoonsgegevens
kunt u vinden
ophet
lezers aan dat we huurders
meer bij
onze
website.betrekken. Dit proberen we
blad kunnen
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al enzijn
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laten
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onderwerpen
zijn veelzijdig. De enquête
hebben we via e-mail verspreid onder een
prijswinnaars
groot
aantal huurders. We kregen hierop
Onder
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1.000Bedankt!
ingevulde enquêtes
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1.000
reacties.
hebben we vier BladCadeaus verloot.
Denkt u mee?
De prijswinnaars
Opmerkingen
en zijn:
kritische noten waren er
T. Kamping
(Nieuw-Amsterdam),
gelukkig
ook.
Zo mogen we in het blad
M. Luttje
(Sappemeer),
vaker
uitleg
geven over bijvoorbeeld
M. de Waard
en en kunnen we
onderhoud
en(Borger)
huurbetaling
H. de tips
Vriesover
(Stadskanaal).
meer
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.

door aardbevin
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g
e
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Onder de ruim 1.000iningevulde
het Marenquêtes
grietpark
hebben we vier BladCadeaus verloot.
De prijswinnaars zijn:
T. Kamping (Nieuw-Amsterdam),
M. Luttje (Sappemeer),
M. de Waard (Borger) en
H. de Vries (Stadskanaal).
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eerste energieneutrale aardbevingsbe
stendige woningen aan De Houtmanstraat
bouw start waarschijnlijk half januari
Aan De Houtmanstraat starten
we waarschijnlijk begin 2017 met
de bouw van 23 gezinswoningen.
Het zijn de eerste energieneutrale
woningen die Lefier in
Hoogezand-Sappemeer bouwt
‘volgens het ‘Nul op de meter’
principe. De woningen worden
aardbevingsbestendig gebouwd
en zijn bestemd voor gezinnen met
kind(eren).

inschrijven vanaf half januari
De te bouwen gezinswoningen met
drie slaapkamers bouwen we op de
plek waar we in 2014 duplexwoningen
hebben gesloopt. De woonkamer kijkt
uit op de aantrekkelijke groenstrook met
speeltoestellen. Verhuurmakelaar Willem
Blaauw: ‘De mooie, ruime woningen zijn
bestemd voor gezinnen met ten minste
één kind. Vanaf half januari kunnen
woningzoekenden zich inschrijven voor de
woningen op de website van Lefier. Wilt
u er zeker van zijn dat u dit niet vergeet?
U kunt nu al telefonisch uw belangstelling
kenbaar maken, dan houden we u op de
hoogte van de precieze datum.’

gaat de woningen bouwen. Het zijn zeer
energiezuinige woningen. De installaties in
de woning leveren net zoveel energie op
als er in de woning wordt verbruikt.

De huurprijzen van de woningen liggen op
€ 628,- per maand. Voor mensen met een
laag inkomen is huurtoeslag mogelijk.’

wijkbewoners hebben meebeslist
Het nieuwbouwplan is op een
bijzondere manier tot stand gekomen.
Projectmanager Kees van den Berg: ‘Drie
aannemers hebben hun ontwerp ingediend
en gepresenteerd. Een werkgroep met
daarin wijkbewoners heeft het winnende
ontwerp gekozen. Plegt Vos uit Assen
is als winnaar uit de bus gekomen en
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samen aan de slag in de Schaepmanstraat
De bewoners van de Schaepmanstraat in Hoogezand, huurders en
woningeigenaren, kwamen vorig jaar gezamenlijk tot de conclusie dat hun
woonbuurt langzaam achteruit ging. Het ging niet om schokkende zaken of
ernstige vormen van overlast, maar toch, het werd er in hun ogen niet beter
op. Er heerste bezorgdheid.

kijkje op locatie
Het eerste overleg in de Vredekerk kreeg
op 2 november een vervolg via een
rondgang door de straat. Gezamenlijk
namen we een kijkje op de locaties die een
bron van zorg vormden voor de bewoners.
Het resultaat: de bewoners gaan ook zelf
de handen uit de mouwen steken om
– onder meer – de speelplek in de buurt
weer toonbaar en veilig te maken. De
gemeente zegde toe voor de benodigde
materialen te zorgen.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer
en Lefier pakten het signaal op en keken
samen met de bewoners (zelf)kritisch naar
de situatie. Het ging over het onderhoud

aan tuinen, de straatverlichting, losliggende
stoeptegels, de speelpek, bomen die een
sta-in-de-weg werden, et cetera.

harmonieuze samenwerking
Zo ontstond in korte tijd een vruchtbare
samenwerking tussen bewoners van de
Schaepmanstraat, gemeente en Lefier.
We spraken af om komend voorjaar
elkaar opnieuw te ontmoeten. Ook
bewonersinitiatieven zorgen er zo voor dat
Gorecht-West een leefbare wijk blijft.

nieuwbouw woonveld Ter Laan, fase 2
Veel bewoners van Gorecht-West
vroegen zich in de nazomer af
waarom er nog geen start was
gemaakt met de nieuwbouw van
‘woonveld Ter Laan, fase 2’. De
oorzaak heeft alles te maken
met het aardbevingsbestendig
bouwen van deze 58 woningen.
De voorbereidingen hiervoor
hebben meer tijd gekost dan wij op
voorhand hadden verwacht.

zomer 2017
De voorbereidingen voor de bouw starten
binnenkort. En zoals het nu lijkt kunnen de
nieuwe bewoners in de zomer van 2017
hun huurwoning betrekken.
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In aanloop naar het betrekken van hun
nieuwe huurwoning waren de nieuwe
bewoners eind oktober bijeen om te
praten over hun nieuwe leefomgeving.
Dat gebeurde tijdens een werkatelier in de
Vredekerk, waarvoor flinke belangstelling
bestond.

betrokkenheid
Bewonersparticipant Liza Meindertsma:
‘Het toont de grote betrokkenheid van de
mensen bij hun toekomstige woonlocatie.
Het waren voor een groot deel bewoners
van Gorecht-West die nu nog in fase 3
wonen. Wanneer fase 2 gereed is,

verhuizen zij naar deze buurt. Dat zijn er
ongeveer 35. Als dit eenmaal achter de
rug is, kunnen we in principe starten met
de sloop en nieuwbouw van fase 3.’ Het
werkatelier, zo vertelt Liza, was er onder
meer voor bedoeld de huurders kennis te
laten maken met elkaars nieuwe buren.
‘Maar het ging ook over praktische zaken,
zoals de keuze van de nieuwe schutting
en de gemeente ging in gesprek over de
inrichting van de openbare ruimte.’

dumpen van afval
Ondertussen is Lefier zeer alert op
de leefbaarheid in fase 3, waarvan de
bewoners dus al weten dat zij daar
vertrekken. Helaas komt het voor dat
er mensen zijn die illegaal (grof) afval
dumpen op groenstrookjes in de buurt.
Om de afvalstroom in te dammen kunnen
verhuizende huurders uit fase 3 bij Lefier
in elk geval een zogeheten ‘big bag’
ophalen, waarin oude huisraad kan worden

gedeponeerd. Die wordt vervolgens door
Mooiman opgehaald. Elke huurder is en
blijft verantwoordelijk voor zijn eigen tuin
en berging, zo lang de sleutels nog niet zijn
ingeleverd bij Lefier.

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

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 een (gedeeltelijke)
vergoeding of regeling van de gemeente,
zoals:
• contributie sport- of andere verenigingen
• bezoek theater, bioscoop, museum,
dierentuin, attractiepark, etc.
• cursussen, lesgeld muziekschool,
zwemlessen en dergelijke

• kosten bibliotheek, speel-o-theek,
kunstuitleen
• kindpakket (extra kosten voor kinderen,
zoals een bezoek aan de kapper, een
goede sporttas, een brooddtrommel,
etc.)
Op de website van de gemeente
(www.hoogezand-sappemeer.nl /
www.slochteren.nl) leest u welke
vergoedingen er zijn en of u hiervoor in
aanmerking komt.

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,
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bewonersinitiatieven vergroten
leefbaarheid in buurten en straten
Niet aan alle initiatieven van
bewoners mogen we nog een
bijdrage leveren. De nieuwe
Woningwet, die sinds 1 juli 2015
van kracht is, geeft duidelijk
aan waaraan we wél en niet
mogen bijdragen. Alleen aan
bewonersinitiatieven die ervoor
zorgen dat een buurt ‘schoon,
heel en veilig’ houdt, mogen we
meewerken. Daarvan hebben we
het afgelopen jaar een aantal leuke
voorbeelden gehad.

achterpad Multatulistraat
Tijdens een actiedag is door gezamenlijke
inzet van bewoners, gemeente
Hoogezand-Sappemeer en Lefier
het achterpad van de Multatulistraat
schoongemaakt en opgeruimd. De
bewoners hebben zelf een centrale rol
gespeeld en het meeste werk zelf gedaan.
Gemeente en Lefier hebben ondersteund.
Het achterpad ligt er intussen weer spic en
span bij.

groenstrook Popko Bielstraat
Achter de 15 nieuwbouwwoningen aan de
Popko Bielstraat die de nieuwe huurders
afgelopen zomer betrokken, ligt een
brede groenstrook, waar het onkruid ruim
baan heeft. De nieuwe bewoners gingen
met Lefier in gesprek over een passende
invulling. Uitkomst: we hebben er nieuw
groen en twee tegelplateaus aangelegd,
die prima dienst kunnen doen als speelplek
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voor de allerkleinsten. Deze plek kan
ook dienst doen als ontmoetingsplek bij
gezamenlijke buurtactiviteiten.
erfscheiding Weegschaal
Bewoners van de Weegschaal kwamen
met het verzoek om in gezamenlijkheid
op de erfscheidingen heggen tussen
en voor de woningen te plaatsen. Dit is
een aangelegenheid voor de huurders
zelf, maar Lefier wist de groep in contact
te brengen met Stichting Present.
Vrijwilligers van de stichting verlenen
hand- en spandiensten aan inwoners die
moeilijk in staat zijn bepaalde karweitjes
zelf te verrichten. Bewoners kochten de
heggenstruiken, Stichting Present pootte
ze in de grond. Iedereen is blij met het
eindresultaat!
Klushulp? Klusploeg!
Derk Pot is coördinator van het project
Klushulp? Klusploeg!. Het komt er op
neer dat bewoners voor kleine klussen
in en rond het huis (het ophangen van
een schilderijtje, grasmaaien, etc.) een
beroep kunnen doen op een team van
klussers. Derk: ‘We krijgen veel vragen
binnen om klussen te doen bij oudere of
hulpbehoevende mensen. Dat doen we
met plezier. Maar… door het grote aantal
verzoeken, zijn we nog op zoek naar

versterking van ons klusteam. Heb je nog
wat tijd over en vind je het leuk om samen
iets te doen voor anderen? Of wil je er
eerst meer over weten? Neem contact op
met Derk Pot. Hij is te bereiken via
06 - 19 66 25 45. Doen!
Nieuwe bewonersinitiatieven?
Heeft u met uw buren een goed idee
om uw woonomgeving te verbeteren
of nieuw in te richten? We gaan graag
met u in gesprek om mee te denken.
Misschien komen we samen wel tot een
leuke werk- en kostenverdeling. Neem
vrijblijvend contact met ons op.

fluitend aan het werk als
de nieuwe wijkbeheerder
een dagje mee met René
Medio juni trad René Stok bij
Lefier in dienst als de eerste
wijkbeheerder voor het werkgebied
Hoogezand-Sappemeer/Slochteren.
We gingen een dagje met hem op
stap. Want wat is nu precies de
functie van zo’n wijkbeheerder?
René start voor ons de dag met een
bakje koffie en dat is hem vanwege
zijn jarenlange horecaervaring wel
toevertrouwd. Het is half negen en het
begin van de dag, meestal om half acht,
vindt vooral plaats achter zijn pc.
telefoontjes
Ondertussen komen de eerste telefoontjes
binnen, want de collega’s weten René
intussen goed te vinden. Als er iets gaande
is op het gebied van onjuist beheer en
verwaarlozing van onderhoud, dan komt
de wijkbeheerder in beeld. Alles wat niet
in orde is qua ‘grijs’ en ‘groen’ ligt op zijn
bureau. Tijdens een rondje HoogezandSappemeer wordt ons duidelijk wat daar
allemaal onder valt.
stankoverlast
De eerste halte deze dag zijn de twee
zogeheten bananenflats (vanwege de
gekromde bouw) aan de Annie M.G.
Schmidt- en Anna Blamanhof.
René: ‘Gisteren zat het riool daar
enorm verstopt. Het veroorzaakte veel
stankoverlast.’ Hij maakt een praatje
met de schoonmaaksters van dienst en
checkt de gangen bij de bergingen van de
bewoners. ‘Ik kreeg een melding dat in de
portiek een bankstel was gedumpt, maar ik
zie dat die ondertussen is opgeruimd door
de eigenaar.’

woningen voor de hulpdiensten. Bij deze
mevrouw ben ik al vaker geweest, maar zij
blijft haar fiets daar plaatsen.’ Eenmaal aan
de deur weet de bewoonster al hoe laat
het is…
tuinonderhoud
We verschuiven onze aandacht naar het
Noorderpark waar in één van de straten
enkele tuintjes er op z’n zachtst gezegd
niet al te goed onderhouden bij liggen. En
dat wordt wel van de huurders verlangd.
‘Als huurders niet in staat zijn de tuin zelf
te onderhouden kan ik ze een tuincontract
van het BWRI adviseren, voor een vast
bedrag per maand.’ Ook de achterpaden
moeten huurders zelf onderhouden.
‘Een tijdje geleden kreeg ik een melding
dat ergens een boompje uit een
schoorsteen groeide. Heel erg gevaarlijk.
Soms kom je hele schrijnende toestanden
tegen. Als wijkbeheerder heb ik ook een
oog- en oorfunctie.’
geen politieagent
René vertelt dat het vooral niet de
bedoeling is om ‘als politieagent’ op
te treden. ‘Ik probeer de zaken die ik

tegenkom zo plezierig mogelijk op te
lossen. Wat dat betreft heb ik veel profijt
van mijn horecaverleden. Daar leer je goed
te luisteren, geduld te hebben en niet direct
je mening te verkondigen. Dus alles kan in
goed overleg, maar het probleem moet wel
worden opgelost.’
oud papier
In een portiekflat elders in het Noorderpark
ligt een vrachtje oud papier dat er niet
thuishoort, in een flat even verderop ook
enig illegaal gedumpt afval.
René: ‘Ik probeer te achterhalen van wie
de rommel is en die spreek ik er op aan of
ik doe een briefje in de brievenbus. Zo van:
u hebt de kans het op te ruimen, anders
doen wij het, maar dan wel op uw kosten.
Dat helpt meestal goed.’
samen netjes houden
Stok werkt sinds juni bij Lefier en probeert
in elke buurt een paar contactpersonen
te vinden die hem tippen als er iets niet
in orde is. In gezamenlijkheid moeten wij
ervoor zorgen dat de boel er een beetje
netjes bij blijft liggen. Dat is het prettigst
wonen voor iedereen.’

fiets op galerij
Van buitenaf ziet hij op een van de galerijen
een fiets geparkeerd. ‘Dat mag niet in
verband met de bereikbaarheid van de
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vier woningen in Siddeburen
energieneutraal én aardbevingsbestendig
‘Ik wil gráág terug naar mijn woning aan de Koningsakkers!’

Mevrouw Dieterman uit Siddeburen
is de tachtig ruimschoots
gepasseerd. Zij hoopt over enige
tijd 83 kaarsjes uit te blazen, maar
geen haar op haar hoofd dat er aan
denkt om naar een zorgcentrum
te verhuizen. ‘Ik wil juist graag
terug naar mijn woning aan de
Koningsakkers!’

Begin dit jaar kreeg mevrouw Dieterman
te horen dat een rijtje van vier woningen in
deze straat volledig aardbevingsbestendig
en ‘nul op de meter’ zouden worden
gemaakt. Het blok is het eerste project van
Lefier, dat in deze combinatievorm wordt
aangepakt. Ook haar woning, waar zij
intussen veertien jaar vertoeft, hoort daar bij.
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Tot zo ver geen probleem, ware het niet
dat mevrouw haar woonplekje voor een
aantal maanden moest verlaten. In de
praktijk bleek het onmogelijk om deze
ingrijpende aanpak te verrichten terwijl de
huurders er zouden blijven wonen.
goed overleg
En zo kwam het dat bewonersparticipant
Liza Meindertsma van Lefier naar
Siddeburen ging om met mevrouw
Dieterman en haar dochter uit Noordbroek
te bespreken hoe zij een periode van
enkele maanden het best zou kunnen
overbruggen. In goed overleg vonden zij
een appartement aan de Damsterweg
op enkele honderden meters van de
Koningsakkers.

maatwerk leveren
Liza: ‘Met de betrokken vier huurders
hebben wij een ‘op maat’ oplossing
gevonden. Eén huurder koos er voor om
voorgoed te verhuizen, een alleenstaande
trok tijdelijk bij zijn ouders in en voor een
ouder echtpaar en mevrouw Dieterman
kwamen wij uit op passende tijdelijke
huisvesting. Dat hebben wij in alle rust
gedaan om haar te laten wennen aan het
idee. Bovendien hebben we de verhuizing
zeer zorgvuldig voorbereid.’
‘poosje van streek’
Mevrouw Dieterman zelf hierover: ‘Ik was
best een poosje van streek toen ik hoorde
dat ik tijdelijk mijn woning uit moest. Ik zag
er echt tegenaan en ik moest het in mijn
eentje verwerken. Mijn man leeft niet meer.

‘Nul op de meter’
Het project van Lefier om
huurwoningen energieneutraal te
maken, heet ‘Nul op de meter’.
Het aardbevingsbestendig maken
van de huizen gebeurt in opdracht
van het Centrum Veilig Wonen in
Appingedam. ‘Nul op de meter’
betekent dat de woningen door een
serie maatregelen bij normaal gebruik
over het hele jaar genomen net
zoveel duurzame energie opwekken
als dat er normaliter wordt verbruikt.
De woningen worden aangepast op
het gebied van isolatie, ventilatie,
het gebruik van aardwarmte en het
plaatsen van zonnepanelen. Het
koken op gas maakt plaats voor
elektrisch koken. Voordeel voor de
huurders is dat de woonlasten niet
zullen stijgen.

Maar ik ben goed begeleid, alles wordt
voor mij geregeld, ook de verhuizing terug.
In mijn woning aan de Damsterweg staat
het meeste nu in dozen opgeslagen.’
Mevrouw Dieterman is sinds 22 augustus
niet meer bij haar woning geweest.
‘Mijn dochter zegt dat ik eigenlijk in een
compleet nieuwe woning terecht kom. Ik
ben vreselijk nieuwsgierig.’

elektrisch koken
Er gaat inderdaad veel veranderen voor de
bewoners. Belangrijke wijziging is dat zij in
het vervolg elektrisch koken (inductieplaat)
in plaats van op gas. De huurders zullen
uitgebreid voorlichting krijgen over deze
aanpassing. Als presentje krijgen de vier in
ieder geval een fraaie pannenset.
Aan mevrouw Dieterman is deze geste
zeer goed besteed. Koken is namelijk haar
grote passie. Meestal bereidt ze flinke
hoeveelheden die zij in kleinere porties in
bakjes in de vrieskist bewaart.

bezoek van Geveke
Eenmaal per week, meestal op vrijdag, krijgt
mevrouw Dieterman bezoek van hoofd
uitvoerder René Oosting van Geveke Bouw;
de aannemer die de woningen verbetert.
Mevrouw Dieterman: ‘René laat mij telkens
via de foto’s op zijn mobiele telefoon zien
hoe ver ze zijn. Het schijnt zó mooi te
worden, dat de buren nu al jaloers zijn!’
Het interview met mevrouw Dieterman
vond in november plaats. Inmiddels is
ze teruggekeerd naar haar vernieuwde
woning aan de Koningsakkers.

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
Beukenlaan 3 | Hoogezand
telefoon
088 - 20 33 000
ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
openingstijden kantoor
ma. t/m vr. van 08.30 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 Groningen
050 - 368 86 88
Voor bovenstaande klachten en storingen
kunt u rechtstreeks contact opnemen met
genoemde bedrijven.
colofon
tekstbijdragen Doelpunt Media en
Bureau Binnenwerk
fotografie Henk Veenstra, Reyer
Boxem en Jan Westman
grafische verzorging en lay-out
Initio, Groningen

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

12

Staal Communiceert, Veendam
druk Zalsman, Groningen

