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column
2014 kantelpunt

2014 was voor de woningcorporaties in het algemeen en voor Lefier in het
bijzonder een kantelpunt. De parlementaire enquête belichtte nog een keer de
ontstane misstanden. De in de Tweede Kamer aangenomen nieuwe Woningwet
maakt een einde aan bijna tien jaar discussie over de reikwijdte van het speelveld van corporaties.
De politieke boodschap is helder:
woningcorporaties zijn er om mensen
met een laag inkomen te huisvesten en
met al het andere moeten ze stoppen,
tenzij daarmee die huisvestingstaak wordt
ondersteund. Daarnaast zal het toezicht
van het Rijk en de invloed van huurders
en gemeenten op alles wat corporaties
binnen deze nieuwe grenzen doen, fors
toenemen.
Lefier koos er al eerder voor om zich te
concentreren op betaalbare woningen
en die als goed rentmeester te beheren.
Koopwoningen en commerciële
huurwoningen bouwen we niet meer. Bij
onze bestaande woningen wordt scherper
onderscheid gemaakt tussen dat wat geld
moet opleveren en dat wat om sociale
redenen betaalbaar moet blijven. Dit geldt
voor woningen, maar zeker ook voor ander
vastgoed zoals winkels en bedrijfsruimten.
We zullen bij sommige woningen de huren
verhogen om andere goedkoper te kunnen
maken. Bedrijfsruimten zullen commerciële
huren moeten gaan opleveren.
Lefier koestert haar brede sociale taak.
Dat hebben we altijd gedaan en dat
blijven we doen. Met sommige dingen
moeten we stoppen. Het is zeer de vraag
of wij multifunctionele accommodaties
kunnen blijven bouwen, zoals in 2014
De Deele in Emmer-Compascuum, het
Floreshuis in Groningen of Het Hunzehuys
in Borger. Echter, onze rol in de wijken
blijft intensief. Zo blijven wijkbeheer en
bewonersparticipatie een kerntaak voor
Lefier.
De huurders zullen zich nog beter moeten
organiseren om de hen toegedachte rol te

kunnen vervullen. Zowel in hun complex,
op wijk- en gemeenteniveau als Lefierbreed kunnen huurders meer invloed
uitoefenen. Dat vraagt veel van hen. De
gemeenten gaan vanuit een nieuw op te
stellen woonvisie duidelijk maken wat er van
corporaties wordt verwacht. Lefier moet
beoordelen of en in hoeverre wij aan die
verwachtingen tegemoet kunnen komen.
Ik ben blij, dat er eindelijk duidelijkheid is.
Intern hebben we een stevige reorganisatie
achter de rug, waardoor er ruimte is voor
betaalbare huren, ruimte om te investeren
en ruimte voor een brede sociale taak
opvatting. We zullen laten zien, dat we
binnen die ruimte belangrijk kunnen zijn
voor u en voor de wijken en dorpen waar
u woont.
Lex de Boer

(t)huis!
Vanaf 2015 heeft ons bewonersblad
één naam: (t)huis! Het bewonersblad
in Emmen had al langer deze naam,
nu zijn we ook voor de andere regio’s
overgegaan op (t)huis!
In Emmen, Hoogezand-Sappemeer
en Stadskanaal kregen huurders
twee keer per jaar een bewonersblad.
In Groningen de laatste jaren
niet meer. Vanaf nu krijgen alle
huurders van Lefier twee keer per
jaar het bewonersblad in de bus!
Zo houden we u op de hoogte van
de ontwikkelingen bij Lefier en de
projecten waar we mee bezig zijn.
We wensen u veel leesplezier!

aardbevingsschade melden

In het gaswinningsgebied van Groningen treden regelmatig aardbevingen op.
Uw woning bevindt zich in dit gebied. De meeste aardbevingen zijn niet of
nauwelijks voelbaar, maar er kunnen bevingen plaatsvinden die schade veroorzaken. Lefier vindt het belangrijk dat u woont in een veilige woonomgeving. Voor
het melden van schade hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om uw
woning te controleren op schade, iedere keer nadat er een beving is geweest.
aardbevingsschade melden
Ontdekt u aardbevingsschade in of aan
uw huurwoning? Meld dit bij ons via
info@lefier.nl of neem telefonisch contact
met ons op via 088 - 20 33 000. Heeft u
foto’s van de schade, dan ontvangen we
deze ook graag. U kunt dit als huurder niet
rechtstreeks bij het Centrum Veilig Wonen
melden, omdat u geen eigenaar van de
woning bent.
vervolg
Vervolgens maken we een afspraak met
u en komen we langs om de schade te
bekijken. Zijn wij ook van mening dat
er aardbevingsschade is ontstaan, dan
melden wij de schade bij het Centrum
Veilig Wonen. U ontvangt daarvan een
bevestiging. Het Centrum Veilig Wonen
stuurt na enige tijd een expert die bekijkt
of de schade werkelijk het gevolg is van
de aardbeving. Deze expert maakt voor
het bezoek een afspraak met u. Over de
beoordeling wordt een rapport uitgebracht.

Lefier informeert u daarna over de
uitkomsten. Is het nodig dat de schade
direct wordt gerepareerd, dan informeren
wij u hoe onze aannemers de reparatie
uitvoeren. Dit hele traject duurt enkele
maanden.
planmatig onderhoud
Niet elke schade hoeft direct gerepareerd
te worden. In enkele gevallen wachten
wij met herstellen, omdat er op een later
moment nog planmatig onderhoud aan
uw woning wordt uitgevoerd. Wij kiezen
er dan voor om het planmatig onderhoud
en de herstelwerkzaamheden in één keer
uit te voeren. Op deze manier proberen
we de overlast voor u tot een minimum te
beperken. In alle gevallen is de veiligheid
van bewoners ons uitgangspunt.
wat doet Lefier
Lefier volgt de informatie over
aardbevingen op de voet en heeft de
volgende maatregelen genomen:

- We melden elke aardbevingsschade
bij het Centrum Veilig Wonen.
- We leiden vaklieden en opzichters op
zodat zij aardbevingsschade goed
kunnen herkennen.
- We verstevigen de bestaande woningen
waar nodig.
- Bij nieuwbouw houden we rekening met
de richtlijn voor aardbevingsbestendig
bouwen.
- Iedere 3 jaar inspecteren wij de
buitenkant van uw woning.
meer weten?
Wilt u meer weten over aardbevingen?
Neem dan een kijkje op onderstaande
websites.
• w
 ww.rijksoverheid.nl
• www.risicowijzer.groningen.nl
• www.namplatform.nl
contact met Lefier
Heeft u vragen? Kijk dan op onze
website www.lefier.nl, neem contact op
met ons Klant Contact Centrum via het
telefoonnummer 088 - 20 33 000 of
stuur een e-mail naar info@lefier.nl.
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‘zelf je buren kiezen, hoe chill is dat?’

Siem, Fenno, Gosse en Rob zijn vier van de twaalf huurders die sinds september
2014 in een portiek aan de West-Indischekade in Groningen wonen. Alle bewoners kennen elkaar, is het niet van de sportclub, dan wel van de studie bij de
Hanzehogeschool of via een broer, vriend of neef. Bewoners zorgen zelf voor een
nieuwe huurder als een van hen verhuist.
Fenno en Siem speelden allebei ijshockey
bij dezelfde club. Een jaar geleden las Fenno een advertentie van Lefier in de krant
over samenwonen in één portiek. “Dat
leek me wel wat en toen ben ik samen met
Siem op gesprek geweest.” Siem: “Ik was
ook enthousiast. Als student krijg je niet
snel een complete woning, met keuken,
douche, woonkamer en slaapkamer.” Het
resultaat van het gesprek was dat ze op
zoek gingen naar negen andere huurders
voor hun portiek. September 2014 verhuisden ze naar de West-Indischekade.
netjes
Het portiek heeft vier etages met drie
woningen met woonkamer, slaapkamer,
keuken, douche en toilet. De huurprijzen
liggen rond € 300,- per woning (inclusief
huurtoeslag). Voordat de vriendengroep in
het portiek trok, voorzag Lefier de flats van

een nieuwe keuken, toilet en douche. Er
is dubbel glas aangebracht en er kwamen
nieuwe deuren in de woningen. “Ik wacht
nog steeds op een tussendeur”, zegt Siem,
“maar verder ziet het er allemaal netjes uit.”
sportschooltje
In eerste instantie bleef de twaalfde woning
leeg voor gemeenschappelijk gebruik. Elke
huurder betaalde hiervoor maandelijks 43
euro extra. Gosse: “Wij wilden de flat gebruiken voor feestjes en er een klein sportschooltje in maken.” In de praktijk kwam
er niet veel van terecht. Siem: “We kennen
elkaar zo goed, we hebben geen aparte
ruimte nodig voor feestjes. Dan is 43 euro
wel veel geld voor een klein sportschooltje.” In overleg met Lefier is toen besloten
de flat alsnog te verhuren. “We hebben
erover gestemd”, zegt Siem. “Mijn broer en
ik waren voor het sportschooltje, maar de

rest zag het niet zitten. Dus is de woning
nu verhuurd aan de broer van Rob.”
plezierig
Rob: “Lefier was wel wat teleurgesteld,
maar het project is beslist niet mislukt! Wij
wonen hier zeer plezierig met z’n allen.”
Gosse: “Een paar keer per week eten mensen bij elkaar, even iets lenen is heel gemakkelijk en als je hulp nodig hebt is er altijd wel
iemand thuis.” Rob: “Dat werkt toch heel
anders dan wanneer je elkaar alleen van
de trap kent.” Fenno: “Als ik last heb van te
harde muziek, dan meld ik dat even via de
groepsapp op de telefoon. Omdat je elkaar
kent, is dat geen probleem.”
Gosse: “Je kunt hier zelf kiezen wie je
buren zijn en dan woon je ook nog eens
in een compleet appartement. Hoe chill
is dat?” Siem knikt: “Eén portiekflat met
alleen vrienden. Gezellig samen en toch op
jezelf.” Fenno: “Mijn ouders wonen hier aan
de overkant. Ik heb altijd gezegd: ik blijf
thuis wonen tot m’n 26e. Maar dit was te
mooi om te laten lopen. Hier blijf ik tot m’n
tachtigste, ha ha!”

besparen op uw energierekening

Kans maken op een
energiebespaarbox met
energiebesparende producten ter
waarde van 50 euro? Maak de
kruiswoordpuzzel op de achterkant
van dit bewonersblad. Onder de
goede inzendingen verloten we vier
energiebespaarboxen.

Energie besparen is vaak een kwestie
van weten. Onderstaande tips kunt
u meteen toepassen, zijn goed voor
het milieu én besparen u direct gas en
elektriciteit.
• V
 ervang gloeilampen voor ledlampen.
Een ledlamp verbruikt 80% minder
energie dan een gloeilamp. Ook
gaan ledlampen veel langer mee dan
gloeilampen. Een ledlamp brandt
15.000 tot 25.000 uur, een gloeilamp
slechts 1000 uur.
• S
 chakel computer, tv en andere
apparatuur uit met een stekkerdoos.
Zet u deze apparaten met de knop uit
en blijft de stekker in het stopcontact,
dan verbruiken de apparaten toch nog
stroom. Steekt u alle stekkers in een
stekkerdoos met een aan/uitknop, dan
kunt u alle apparaten in één keer echt
uitzetten. Hiermee bespaart u ongeveer
€ 50 per jaar.
• D
 ouche per dag twee minuten korter en
u bespaart € 55 per jaar!

• W
 assen met een volle wasmachine en
bij lage temperatuur bespaart minimaal
50% aan energie. Dit is ongeveer € 50
per jaar. En voor grotere huishoudens
wordt het verschil al gauw aanzienlijk
groter.
• H
 eeft u een vriezer? Ontdooi deze
het liefst eenmaal per drie maanden.
Bij twee millimeter ijs neemt het
energiegebruik al 10% toe. Haalt u dat
ijs regelmatig weg, dan bespaart u € 15
tot € 50 per jaar.

nog meer tips?
www.bespaartest.nl geeft tips voor
energiebesparing in huis. Voor elke
bespaartip geeft u aan of het iets voor u is.
Aan het eind ontvangt u extra informatie
die het makkelijk
maakt om de tips
uit te voeren. Zo
verlaagt u zelf de
energierekening en
helpt u het milieu
een handje.

• D
 e verwarming een graadje lager zetten
scheelt op jaarbasis gemiddeld € 50.
• Z
 et de thermostaat een uur voor bedtijd
omlaag. Er is nog voldoende warmte in
huis voor een uurtje. U bespaart zo’n
4% op de stookkosten.
• V
 entileer uw huis iedere dag een
kwartiertje. Goed ventileren is erg
belangrijk. Een huis met voldoende
frisse lucht is prettiger om in te wonen
en is bovendien makkelijker warm te
stoken. U bespaart dus ook energie.
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nieuw: Klant Contact Centrum Lefier

Alle vragen die per post, telefoon of e-mail aan Lefier gesteld worden, komen
sinds 20 oktober binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC). Of het nu gaat
over huuropzegging, woninguitgifte, openingstijden, reparatieverzoeken
of vragen van leveranciers. Voor persoonlijk contact kunnen huurders nog
steeds terecht bij de woonwinkels van de gebiedsteams. Manager KCC Lindy
Chmayssani vertelt er meer over.
“Achterliggende gedachte bij het KCC
is dat de klant één aanspreekpunt heeft
en niet van de ene naar de andere
medewerker wordt doorverbonden”, legt
Lindy uit. “De vraag komt bij ons binnen
en wij starten de zoektocht naar het juiste
antwoord. Als klant hoef je je niet meer
bezig te houden met bij wie of waar je
moet zijn. De medewerker van het KCC
geeft je het antwoord of zorgt dat je op de
juiste plek terecht komt. Sleutelwoorden
voor onze werkwijze zijn klantgericht,

lefier
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helder, vriendelijk en correct, warm en
persoonlijk.”
kennisbank
Bij het KCC werken ruim dertig mensen.
Voor de antwoorden op vragen maken ze
onder meer gebruik van een kennisbank.
Lindy: “De kennisbank is nu voor ongeveer
de helft gevuld met gegevens van de
verschillende gebiedsteams. Dat vullen
we aan met antwoorden op vragen die er
nu nog niet in staan. Zo verzamelen we

iedere dag meer informatie en kunnen we
dus ook steeds sneller vragen van klanten
beantwoorden. Uiteindelijk is ons doel dat
het KCC 80% van alle vragen afhandelt die
per telefoon, mail en post gesteld worden.”
bundelen
De verschillende vestigingen waar Lefier uit
voort is gekomen, hadden op onderdelen
ieder een eigen aanpak. “We willen toe naar
één Lefier, met één uniforme werkwijze. Dat
is ook veel duidelijker voor klanten. Daarom
gaan we kennis en diensten bundelen.
Bundelen wil ook zeggen dat we efficiënter
werken en dus tijd en geld uitsparen om
te kunnen besteden aan zaken die de
huurders ten goede komen. En wat we
dicht bij de klant kunnen organiseren, doen
we dicht bij de klant.”

wachttijden KCC
Wellicht heeft u gemerkt dat onze telefonische wachttijden de afgelopen maanden langer zijn geweest
dan u van ons gewend bent. Wij vinden dit erg vervelend. Om de wachttijden te verkorten hebben we
een keuzemenu ingesteld. Afhankelijk van de wachttijd krijgt u het keuzemenu. U kunt ervoor kiezen om
teruggebeld te worden of om direct te worden doorgeschakeld wanneer u belt voor problemen met cv,
glas of riool. Zo zorgen we ervoor dat u direct met de juiste persoon wordt doorverbonden. Door deze
aanpassing wordt u sneller geholpen en zijn de wachttijden korter.

internet
Met de inrichting van het KCC speelt
Lefier ook in op de veranderingen in de
samenleving. Lindy: “Mensen zoeken
steeds vaker informatie via het internet
of mailen hun vragen in plaats van langs
te komen. Dat vraagt om een andere
klantbenadering. Daarnaast zijn onze acht
gebiedsteams gehuisvest door het gehele

werkgebied van Lefier. Zo zijn we altijd
dicht bij de klant en goed bereikbaar.”

huurders zelf allerlei zaken kunnen regelen.
Maar eerst maar eens zorgen dat de basis
op orde is en de kennisbank goed gevuld.”

huurdersportaal
De volgende stap staat ook al op de lijst
met voornemens. “We gaan onderzoeken
wat we onze klanten nog meer kunnen
bieden via het KCC. We denken
bijvoorbeeld aan een huurdersportaal waar
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stroomversnelling:
meer comfort, minder woonlasten

Wonen zonder energienota en met
meer comfort. Dat is de kern van het
landelijke project Stroomversnelling, waar ook Lefier aan meedoet.
Woningen uit de jaren vijftig, zestig
en z
 eventig worden bouwtechnisch
verbeterd en optimaal geïsoleerd.
Energielasten gaan omlaag, het wooncomfort gaat flink vooruit. Huurders
betalen één bedrag aan Lefier voor
huur én energie. De totale woonlasten
blijven gelijk, of kunnen zelfs dalen als
huurders nog bewuster met hun energieverbruik omgaan.
In de Voermanstraat in de Groningse wijk
Paddepoel werden dit voorjaar drie proefwoningen in een portiekflat opgeleverd.

Het zijn de eerste portiekwoningen in
Nederland die op deze manier worden
aangepakt. Tijmen Hordijk is bewoners
participant bij dit project. “In de Voermanstraat gaat het om een portiekflat van
drie woonlagen. De proefwoningen zijn
optimaal geïsoleerd. Zonnepanelen op het
dak zorgen voor de energieproductie. Als
er sprake is van een overschot, levert de
bewoner dat terug aan de eigen energieleverancier. Maar voor de rest loopt alles via
Lefier.”

ventilatie
Lefier is tevreden over de drie proefwoningen, maar heeft er ook van geleerd.
“Dat was natuurlijk ook de bedoeling, het
was de eerste test en ook bedoeld als
prototype”, zegt Hordijk. “De aannemer is
nu aan het kijken wat er nóg beter kan. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat één ventilatiesysteem
voor de gehele woning niet handig is. De
bewoners willen graag mogelijkheden om
de ventilatie per kamer te regelen, bijvoorbeeld als je aan het koken bent.”

duivenpoep
Buurtbewoners konden in mei een kijkje
nemen in de drie proefwoningen. Hordijk:
“Ze vonden het er goed uitzien. Ze waren
positief over de afwerking en de ruimte
binnen. Het balkon is overdekt en kreeg
een groot raam. Het is een verlengstuk van
de woonkamer geworden. De overlast van
duivenpoep waar huurders over klaagden,
is daarmee ook voorbij. De gevel is
aangepakt en het ziet er ook
van buiten weer fris
uit.”

2 x 24
In Paddepoel komen in eerste instantie twee blokken van 24 woningen in
aanmerking voor de Stroomversnelling.
“We richten ons nu eerst op het eerste
blok en gaan ondertussen ook in gesprek
met de bewoners van het volgende blok.”
70 procent
Om het project door te laten gaan, moet
minimaal 70% van de huurders mee doen.
“Nog niet alle huurders zijn goed genoeg
op de hoogte van het project. Daarom
organiseren we inloopavonden en gaan we
de komende weken bij iedereen langs. We
hopen dat we snel de 70% halen, maar het
streven is natuurlijk om iedereen enthousiast te krijgen.
energielasten
Hordijk heeft er vertrouwen in. “De
woningen worden verbeterd; huurders
gaan erop vooruit, en zijn minder geld
kwijt aan energielasten. Als we niets doen,
weten we zeker dat die lasten zullen
stijgen. De gasvoorraad slinkt en prijzen
gaan omhoog. Wie mee doet met de
Stroomversnelling heeft daar minder last
van. Je hebt een zuinige woning én wekt je
eigen energie op. Bovendien betaal je één
huurprijs waar alles in zit. Je weet waar je
de komende jaren aan toe bent.”

voormalig postkantoor Munnekeholm
wordt fitnesscentrum
rijksmonument in topconditie

Wie kent het niet, het voormalige
postkantoor op de hoek van de Munnekeholm en Schuitemakersstraat.
Acht jaar geleden verbouwde Lefier
de bovenverdiepingen tot studentenkamers. De benedenverdieping stond
een tijdje leeg, maar heeft nu ook een
nieuwe invulling gekregen.
tegelvloer
Het markante gebouw uit 1909 is met zijn
neogotische bouwstijl een echte blikvanger
aan het A-Kerkhof. Een eeuw lang was het
in gebruik als postkantoor, totdat TNT Post
in 2009 de loketten sloot. Vele stadjers
herinneren zich vast nog de imposante hal
met het glazen plafond en de zwart-witte
tegelvloer.
studio’s voor studenten en jongeren
In 2004 kochten Lefier en de gemeente het
afgedankte postkantoor van KPN telecom,

met de bedoeling om dit prachtige rijksmonument een nieuw leven te geven. In 2007
verbouwde Lefier de bovenverdiepingen tot
62 sfeervolle, ruime studio’s. Sindsdien is
het een gewilde woonplek voor studenten
en jongeren.
roeiapparaten
Sinds kort heeft ook de benedenverdieping
een nieuwe bestemming. Fitnessketen
Trainmore heeft er op 5 januari 2015 een
nieuwe vestiging geopend. Op de plek
waar u misschien ooit in de rij stond om
een pakketje te versturen of postzegels te
kopen, staan nu spinningtoestellen, roeiapparaten en loopbanden. In de kelderruimte
zijn kleedkamers en douches ingericht.

trum. Daarbij is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de oorspronkelijke architectuur, zodat het gebouw zijn karakteristieke
uitstraling behoudt. Het gebied rond het
A-kerkhof is beschermd stadsgezicht. Aan
de buitenzijde van het gebouw is daarom
niets veranderd. Ook de inrichting binnen
is uitgevoerd met respect voor het ontwerp
dat bouwmeester Cornelis Peters maakte
in het begin van de twintigste eeuw.
Met de opening van het fitnesscentrum
is het gelukt om een oud gebouw weer
bestaansrecht te geven en keert de
bedrijvigheid en de levendigheid terug in
deze hoek van het A-kerkhof. Wilt u meer
weten over fitness bij TrainMore? Kijk op
www.trainmore.nl.

beschermd stadsgezicht
Uiteraard was een verbouwing nodig om
de verouderde kantoorruimte in topconditie
te brengen voor een modern fitnesscen-

lefier - pag 9

Hete Kolen blijkt schot in de roos
veel belangstelling voor 132 appartementen

Betaalbaar wonen, maar wel een eigen badkamer, keuken en toilet? Het kan in
het nieuwe opvallende oranjegekleurde gebouw op Europapark. Deze maand
verhuizen de eerste jongeren naar Hete Kolen.
Hete Kolen
Het gebouw heeft de naam Hete Kolen
gekregen en ontleent de naam aan de
voormalige kolenopslagplaats van de voormalige energiecentrale in Groningen.
De overgebleven metershoge kolenmuur is
opgenomen in het ontwerp en de feloranje
gevel is samen met de basalt stenen een
verwijzing naar gloeiend hete kolen in de
centrale. Op de begane grond is ruimte
voor kantoren, waar Team4 architecten
zich al heeft gevestigd. Daarboven zijn de
studio’s gerealiseerd.
opvallend gebouw
Met de oplevering van Hete Kolen is
een nieuwe gebouw toegevoegd aan
het Europapark. De ontwikkelaar van het
gebouw is m2o5 Real Estate. Zij heeft
dit gedaan in nauwe samenwerking met
Lefier. In totaal bestaat het appartementencomplex uit 132 wooneenheden voor
jongeren. De bijzondere verdiepingsmaat
(maximaal 6 meter vrije hoogte), maakt de
lefier - pag 10

ruimtelijke beleving en transparantie in het
gebouw sterk.
milieuvriendelijk verwarmd
Het gebouw ‘Hete Kolen’ wordt milieuvriendelijk verwarmd en is aangesloten op
het warmtenet van WarmteStad onder het
Europapark. Door middel van een collectief
systeem voor warmte- en koude-opslag
worden de woningen en kantoren in de
winter duurzaam verwarmd en in de zomer
duurzaam gekoeld. De schaalgrootte van dit
warmtenet is uniek voor Noord-Nederland.
ideaal om te wonen
Europapark is een nieuwe wijk aan de
zuidoostkant van Groningen. De apparte
menten Hete Kolen zijn gebouwd in het
centrum van het Europapark, vlakbij de
Euroborg op de kruising van het Winschoterdiep en de Boumaboulevard. Er is altijd
levendigheid. Wie al bekend is met de
locatie in Groningen weet dat je met de
fiets zo in het centrum zit. Via de fietstunnel die het Europapark en de Meeuwer-

derweg met elkaar verbindt zit je zo in de
Oosterpoort. Supermarkt, trein, sportvoorzieningen en bioscoop vind je direct om de
hoek. Een perfecte plek om te wonen!
veel belangstelling
Hete Kolen blijkt te voorzien in de behoefte
van jongeren. Voor de 132 studio’s is veel
belangstelling. Het grote voordeel van de
studio’s is de eigen badkamer, toilet en
keuken. Eindelijk geen gedoe meer over
schoonmaakroosters en volle keukens.
Het enige wat nog gedeeld wordt met de
andere studio’s is de wasmachineruimte
en de fietsenberging. Bovendien is er op
het dak van de flat een groot terras met
uitzicht over de stad, waar alle bewoners
gebruik van kunnen maken.
huurprijs
De huurprijs van een studio zonder en met
frans balkon is € 460,-. De huurprijs van
een studio met balkon € 488,-. Deze prijs
is inclusief servicekosten, verwarming,
water en elektra. Voor alle appartementen
van Hete Kolen kan huurtoeslag aangevraagd worden, ook als je jonger bent dan
23 jaar.

veranderingen Lefier in een notendop

Sinds 20 oktober 2014 kunt u voor al
uw vragen, ideeën, klachten, meldingen en wensen terecht bij het Klant
Contact Centrum (KCC). Dit kan per
telefoon, e-mail, post of de website.
wat is het Klant Contact Centrum?
Het Klant Contact Centrum is het aanspreekpunt voor iedereen die contact
zoekt met Lefier.
waarom het Klant Contact Centrum?
Wij vinden het belangrijk dat uw vragen
en meldingen snel, correct en vriendelijk
worden afgehandeld. Ons Klant Contact
Centrum kan nog beter en sneller inspelen
op uw vragen en behoeften.
hoe werkt het Klant Contact Centrum?
U neemt contact op met het Klant Contact
Centrum van Lefier per telefoon, mail, post
of de website. Het Klant Contact Centrum

werkt nauw samen met de gebiedsteams
en beschikt over actuele klantinformatie.

U bent natuurlijk ook van harte welkom in
een van onze woonwinkels in het gebied.

online dienstverlening
Wist u dat u veel vragen en meldingen ook
online kunt afhandelen? Een bezoek aan
de woonwinkel of telefonisch contact is
dan niet nodig. U regelt alles gemakkelijk
vanuit huis wanneer het u uitkomt.

opstartproblemen
Wellicht heeft u gemerkt dat onze telefonische wachttijden de afgelopen maanden
langer zijn geweest dan u van ons gewend
bent. Het werken met een KCC heeft voor
een aantal opstartproblemen gezorgd.
Lefier is zich hiervan bewust en we werken
hard om onze dienstverlening te verbeteren. We zijn blij om te melden dat de
wachttijden de afgelopen weken een stuk
korter zijn geworden.

acht gebiedsteams dichtbij de klant
Lefier werkt met acht gebiedsteams. De
indeling ziet u op het kaartje hieronder.
Deze teams zijn lokaal verantwoordelijk
voor onder meer verhuur en onderhoud.
Zij regelen het beheer van de woningen en
staan daarbij direct in verbinding met u als
bewoners. Ze verhuren de woningen, verzorgen het dagelijks onderhoud en het sociaal beheer. Deze teams kennen de lokale
situatie en zijn verantwoordelijk voor goede
dienstverlening en klanttevredenheid.

Klant Contact Centrum voor al uw vragen
Voor al uw vragen, meldingen, klachten en ideeën kunt u terecht bij het
Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan als volgt:
telefoon
e-mail
post
website

: 088 - 20 33 000
: info@lefier.nl
: Postbus 7104, 9701 JC Groningen
: www.lefier.nl

Het Klant Contact Centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact
zoekt met Lefier. Denkt u hierbij aan:
• reparatie melden
• overlast melden
• inschrijven voor woningen
• opzeggen huur
• vragen over huur en huurbetaling
• vragen over onderhoud
• vragen over klussen in uw woning
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kruiswoordpuzzel

kruiswoordpuzzel
© www.puzzelpro.nl
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HORIZONTAAL
1 grootvader 4 koorhemd 8 zak 11 inzetstuk 14 nimmer 16
Duitse omroep 17 bejaard 18 draf 20 handelend optreden 22 elk
23 land in Midden-Amerika
24 mankement
26 pook
28 draagdoek 30 deel v.e. geweer 32 deel v.e. wet 33 Ierse
verzetsgroep 35 mondstuk 39 oogholte 42 vermakelijk 44
uitstalkast 46 dwarsligger 49 tieren 51 verslag 54 speelgeld 55
verfstof 58 biefstuk 59 Engels bier 60 nachtvogel 62 soort
schaatsen 63 woonschip 64 bijbelse figuur 65 dapper 66 teer.
VERTICAAL
1 deel v.e. naald 2 Hongaarse steppe 3 houding 5 bergplaats 6
Franse kaassoort 7 nobel 8 agrariër 9 uitstraling 10 anno domini
11 Local Area Network 12 staat in Amerika 13 rekenopgave 14
bijbelse figuur
15 verbouw
18 slavenschip
19 viervoeter
21 telwoord 23 via 25 ton 27 kleurentelevisie 29 eens 31
Afrikaans dorp 34 jong dier 35 huisknecht 36 rookgerei 37
onheilsgodin 38 hoofddeksel 39 vuurmond 40 hekeldicht 41
neerslag 43 muurholte 45 afslagplaats bij golf 47 paars 48 sip
49 geur
50 opgeld
52 Baskische afscheidingsbeweging
53
vaartuig 56 zeepwater 57 deel v.h. hoofd 59 aan zee 61 Frans
lidwoord.
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klachten en storingen
CV-storing
Energiewacht
Rioolverstopping
Peter Kuil
Glasschade
Glastotaal Beheer
(U kunt rechtstreeks contact opnemen, maar ook bellen met Lefier
088 - 20 33 000 voor deze klachten en storingen)
overige nummers
Gaslekkage of stroomstoring
Waterleiding
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Nationaal storingsnummer
Waterbedrijf Groningen

0800 - 03 88
050 - 542 18 90
0800 - 452 72 34

0800 - 9009
0800 - 020 20 13

22

64

Neem uit de kruiswoordpuzzel de
letters over op de antwoordbalk
en stuur de oplossing naar
communicatie@lefier.nl of naar Lefier
t.a.v. Communicatie, Postbus 7104,
9701 JC Groningen. Onder de
goede inzendingen verloten we vier
energiebespaarboxen ter waarde
van 50 euro. Met de producten in de
energiebespaarbox kun u aanzienlijk
besparen op uw energierekening.
cryptogram
In het juninummer van ons
bewonersblad stond een cryptogram.
Uit het aantal inzendingen blijkt dat het
cryptogram moeilijk was. We kregen
er ruim 50 binnen, veel minder dan
de vorige keer. De oplossing van het
cryptogram is: leefbaarheid. Onder
de goede inzendingen hebben we
drie energiebespaarboxen verloot.
Ze zijn gewonnen door: G. Zwiers
(Stadskanaal), W. Waijer (Westerbroek)
en W. Oebeles (Emmen).
Prijswinnaars gefeliciteerd!

postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen
bezoekadres
Gedempte Zuiderdiep 22 | Groningen
telefoon
088 - 20 33 000
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur
openingstijden kantoor
maandag tot en met donderdag
van 09.30 tot 17.00 uur,
vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur
mail
info@lefier.nl
website
www.lefier.nl

