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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 speel-
veld 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 Lefier-
breed 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
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(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!

volg ons…
op facebook en twitter 

Meld u aan als vriend, relatie of volger:

       www.facebook.com/Lefierwonen

       www.twitter.com/Lefier_wonen
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‘geen tocht meer door het raam, heerlijk!’

Aaldert Hollander woont sinds 
2005 met vriendin en zoon in de 
Lesturgeonstraat in Emmermeer. 
“Ik had zelf al veel verbeterd aan de 
woning, maar er was nog genoeg te 
doen, dus ik was wel enthousiast over 
het verbeterproject in onze straat.” 

Najaar 2012 werd de eerste 
informatiebijeenkomst over het project 
georganiseerd. Alleen als 70% van de 
bewoners in de straat mee wilden doen, 
zou het doorgaan. Aaldert: “Dat is net 
gelukt. Sommige huurders wilden niet 
meedoen omdat ze vonden dat Lefier 
de woningen jarenlang verwaarloosd 
heeft. Het ging in hun ogen om regulier 
onderhoud. Maar het is echt wel meer dan 
dat. Er hangt dan ook een prijskaartje aan 
en dat was voor anderen weer reden om te 
twijfelen. Maar als het straks klaar is, denk 
ik dat niemand spijt heeft.”  
 
opruimen 
In een modelwoning aan de Boomstraat 
konden mensen zien hoe de woning er uit 
zou komen te zien. “Het werd uiteindelijk 
niet helemaal zoals in de modelwoning. 
Het dak bijvoorbeeld is niet van binnenuit 
aangepakt, maar van buitenaf. We hoefden 
uiteindelijk dus toch niet onze zolders 
leeg te halen. Wij waren al flink aan het 
opruimen toen we dat hoorden. Nou ja, dat 
kan nooit kwaad natuurlijk.” 

bewonerscommissie 
Om de vereiste 70% te halen, ging de 
opzichter van Lefier bij iedereen langs om 
wensen te inventariseren en door te praten 
over de mogelijkheden. Communicatie 
is belangrijk bij dit soort projecten, weet 
Aaldert. “Al vrij snel vroeg Lefier of we een 
bewonerscommissie in wilden stellen en 
dat hebben we gedaan. Ik ben een van 
de leden. De commissie is de schakel 
tussen de huurders en Lefier. Wij zijn het 
aanspreekpunt voor bewoners als ze 
vragen hebben. We hebben ook heel snel 
een eigen website gemaakt met allerlei 
informatie.”  
 
afstemming 
April 2013 was duidelijk dat het project 
door ging. Lefier stuurde een brief rond 
om alle wensen te inventariseren. Toen 
alle offertes binnen waren en duidelijk 
was wie het werk ging uitvoeren, kon de 
klus afgelopen augustus beginnen. Het 
project kende wat opstartproblemen, zoals 
Aaldert het diplomatiek omschrijft. “In 
het begin was de afstemming tussen alle 
partijen niet goed. Soms waren er te veel 
mannen op één plek aan het werk. Maar 
gelukkig werkten ze al snel efficiënt achter 
elkaar aan in plaats van dat ze elkaar voor 
de voeten liepen of op elkaar moesten 
wachten.” 
  

tocht 
Alle woningen kregen dakisolatie, 
dubbelglas en nieuwe draairamen. Ook 
wordt de voor- en achtergevel geïsoleerd. 
Bovenop de isolatielaag komen steenstrips 
waardoor de voorkant van de huizen 
een heel ander aanzicht krijgt. Door de 
dakisolatie is het nu een stuk minder koud 
op de bovenverdieping, vindt Aaldert. 
“Maar vooral beneden merk je het. Het 
tochtte gewoon door de kozijnen heen 
en nu is dat helemaal over. Heerlijk!” 
Daarnaast kunnen huurders ervoor kiezen 
om keuken, wc en douche te verbeteren.  
 
wasmachine 
Aaldert koos niet voor alle opties. “De keuken 
hadden we zelf al gedaan en de douche 
vonden we net iets te duur en niet echt 
nodig. Maar we hebben wel een compleet 
nieuw toilet en de verwarmingsketel staat 
nu op zolder, in plaats van in een kast op de 
eerste verdieping. In die kast past nu precies 
de wasmachine, waardoor we meer ruimte 
hebben in een van de slaapkamers. En 
wat ook heel erg handig is: we hebben nu 
elektriciteit in de schuur. Daar ben ik heel blij 
mee.”  
 
verhuisservice 
Hij maakte van de nood een deugd en 
besloot de hele binnenboel op te frissen. 
“Net als veel mensen in de straat heb ik 
gebruik gemaakt van de verhuisservice. 
De medewerkers kwamen de meubels 
ophalen en die werden drie weken veilig 
opgeslagen. In die tijd heb ik de muren 
voorzien van een nieuw behangetje en 
alles opnieuw geschilderd. Ik kon prachtig 
doorwerken omdat de hele woonkamer 
leeg was. Al met al ben ik tevreden over 
het resultaat van het project. Bij mij is alles 
netjes verlopen.” Voor de Kerst moest het 
meeste werk gedaan zijn. “Dat is ook wel 
gelukt, op een tochtstrip, rooster of plint 
hier en daar na. Het zijn details, maar ik 
merk dat mensen zich er aan ergeren dat 
dat zo lang moet duren.” Het hele project 
moet voor 1 maart zijn afgerond.
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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.
 
•   Vervang 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. 

•   Schakel 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.

•   Douche per dag twee minuten korter en 
u bespaart € 55 per jaar!

•   Wassen 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.

•   Heeft 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.

•   De verwarming een graadje lager zetten 
scheelt op jaarbasis gemiddeld € 50. 

•   Zet 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.

•   Ventileer 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.

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.

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. 

besparen op uw energierekening
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In 2013 startte Lefier met de restau-
ratie van het monument aan de vaart 
in Nieuw-Amsterdam en met de bouw 
van nieuwe appartementen ernaast en 
erachter. Het complex kreeg de naam 
Koopmanshuis. Het is een eerbetoon 
aan de eerste bewoner van het monu-
ment, ondernemer Jan Gorter (1875-
1935). Zijn kleindochter Corry Gorter 
verrichtte de officiële openingshande-
ling op 25 november: de onthulling van 
een oude foto van het pand.   
(foto rechtsboven: Corry Gorter met 
Johan Baltes van Lefier.) 
 
De buitenkant van het pand is zoveel 
mogelijk in oude luister hersteld, binnen 
zijn twee moderne huurappartementen 
gehuisvest. De 19 nieuwe appartementen 
naast en achter het monument zijn allemaal 
verhuurd. Het complex is een aanwinst 
voor het dorp. Corry vindt het prachtig 
geworden.  
“Voor de opening mochten mijn man, zus, 
zwager, schoonzus en ik al even een kijkje 
nemen. Het ziet er echt heel mooi uit. Het 
is toch leuk als je geboortehuis op deze 
manier bewaard wordt. Mijn grootvader 
Jan heeft het huis gebouwd. Hij had een 
groot gezin met zeven kinderen dus in de 
jaren dertig kwam er een stuk bovenop.” 

elektriciteitscentrale 
Jan Gorter was een ondernemende man. 
In 1911 begon hij met een elektriciteits-
centrale en later een ijsfabriek. Daarnaast 
bekleedde hij veel nevenfuncties. Corry: 
“Dankzij de centrale van mijn opa had een 
groot aantal woningen in het dorp elektri-
citeit. Dat was heel vooruitstrevend, want 
in Drenthe was er in die tijd eigenlijk alleen 
nog maar gasverlichting. Toen mijn groot-
vader overleed, zette mijn vader Klaas het 
bedrijf voort.” 

schroothoop 
In de oorlogsjaren draaide de fabriek 
gewoon door. “Mijn vader is in 1944 door 
de Duitsers afgevoerd, mijn moeder ging 
door met de hulp van een knecht. Na de 
oorlog kwam mijn vader niet terug. Toen 
is het pand verkocht. Alle motoren die er 
stonden, belandden op de schroothoop. 
Voor mijn moeder was dit vreselijk. Uitein-
delijk kwamen we terecht in een woning 
aan de andere kant van het water, de Vaart 
NZ. Daar hebben we nog heel wat jaren 
gewoond.” 
 
telefoon 
Corry herinnert zich haar geboortehuis nog 
goed. “De gang in het midden van het huis, 
met aan weerszijden de kamers en de hele 
mooie trap naar boven. “Links was het 
woongedeelte, rechts was het kantoor van 
mijn vader. Hij was ook één van de eersten 
in het dorp die telefoon had. Als ik het me 
goed herinner, was het telefoonnummer 4. 
De keuken was achterin.” 
 
Toen ze hoorde dat het pand gerestaureerd 
zou worden, stuurde ze een mail naar 
de projectontwikkelaar dat het om haar 
geboortehuis ging. “Het is een huis met 
geschiedenis en met veel herinneringen en 
het is toch bijzonder dat het nu zo mooi 
bewaard blijft.”  
 

historisch pand in oude 
luister hersteld

 
Vanaf 1913 zat Jan Gorter voor de ARP in de gemeenteraad 
van Emmen en later in de Provinciale Staten. In 1919 werd 
hij wethouder van financiën en kreeg te maken met de crisis 
en de enorme werkeloosheid in deze regio. Als commissielid 
van de vereniging van Nederlandse gemeenten verzette hij 
zich tegen de onrechtvaardige wetgeving die Emmen ver
plichtte om meer belasting te betalen dan het rijke villa
dorp Wassenaar. Gorter vervulde nog vele andere functies, 
van bestuurslid voor het christelijk lager onderwijs tot 
voorzitter van de Oranjevereniging in Nieuw-Amsterdam.

Uit het dorpsarchief:
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Alle vragen die per post, telefoon of e-mail aan Lefi er 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, 

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 Lefi er uit 
voort is gekomen, hadden op onderdelen 
ieder een eigen aanpak. “We willen toe naar 
één Lefi er, met één uniforme werkwijze. Dat 
is ook veel duidelijker voor klanten. Daarom 
gaan we kennis en diensten bundelen. 
Bundelen wil ook zeggen dat we effi ciënter 
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.” 

nieuw: Klant Contact Centrum Lefi er
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internet
Met de inrichting van het KCC speelt 
Lefi er 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 Lefi er. Zo zijn we altijd 
dicht bij de klant en goed bereikbaar.”

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 

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

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.
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nieuw dorpsplan voor Emmerschans
‘weer vaker een kopje suiker lenen bij de buren’

Hepke Wouda, voorzitter van de Buurt- 
en Belangenvereniging Emmerschans 
(BBE), woont sinds 1970 in het dorpje 
waaraan hij zo verknocht is geraakt. 
Als import-Fries spreekt hij thuis welis-
waar de taal van zijn ‘Heitelân’, maar 
voor het overige is hij zeer begaan met 
het lot van zijn woonplaats.

De voorzitter van de BBE heeft Emmer-
schans de laatste 45 jaar uiteraard zien 
veranderen. “Maar wat wil je”, zegt hij. 
“De maatschappij verandert en dat heeft 
invloed op ons dorpsleven. Toen wij hier 
kwamen wonen, troffen we hier nog een 
buurtsuper, drie of vier cafés, een melk-
boer, een bakker, een kapper en een 
schooltje aan. Voor je dagelijkse bood-
schappen kon je in Emmerschans terecht. 
Nu trekken de meeste mensen naar 

Emmerhout en dat is ook helemaal niet 
erg. Dergelijke voorzieningen zijn amper te 
handhaven in kleine dorpen.”

stilstand is achteruitgang 
Maar toch, in Emmerschans houden ze 
de vinger graag aan de pols. Stilstand is 
achteruitgang en dat mag niet gebeuren, 
vindt Wouda. Daarom is hij samen met 
zijn medebestuursleden erg blij met het 
nu vastgestelde dorpsplan. Het is een 
plan voor de komende vijf jaar dat de BBE 
samen met Lefier en de gemeente Emmen 
opstelde. 
Het dorpsplan voor Emmerschans (1.000 
inwoners, 430 woningen waarvan de helft 
in eigendom van Lefier) bevat een reeks 
van 22 plannen om het wonen en de leef-
baarheid van impulsen te voorzien. 
Wouda: “Ik ben er hartstikke blij mee. We 

hebben er ruim twee jaar over gesproken. 
Dat had wat mij betreft wat sneller gekund, 
maar de contacten hierover met Lefier en 
de gemeente waren prima.”
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nieuwbouwwoningen Buitenweg erg in trek

speerpunten
Wat zijn voor de BBE de speerpunten uit 
het plan? Wouda: “Elk plan is natuurlijk 
belangrijk, maar als wij vijf jaar verder zijn, 
zou ik wensen dat de sociale cohesie erop 
vooruit is gegaan. Die is nu niet slecht, 
maar voor een dorp is een stuk ‘naober-
schap’ erg belangrijk. Dat staat wat op de 
helling. We moeten weer vaker een kopje 
suiker lenen bij de buren.” Samen met 
Lefier wil de BBE strijden voor een even-
wichtige samenstelling van de bevolking. 
“Ons dorp is redelijk vergrijst, daarom is 
het zo jammer dat een geplande uitbrei-
ding van woningen aan de noordkant van 
de Boslaan is afgeblazen. Ik begrijp dat 
overigens, maar het is wel verdraaide jam-
mer. En ten tweede vind ik het belangrijk 
dat ons dorp er rustig, netjes en fatsoenlijk 
bij ligt. We hoeven geen filiaal van de bieb 
of extra voorzieningen, dat is niet reëel. 

Wel zouden we graag extra parkeerplaat-
sen aangelegd zien, vooral in de buurt van 
de Ravelijn. Het is hard nodig.” De BBE 
presenteerde het dorpsplan op 9 januari jl. 
tijdens de nieuwjaarsreceptie in dorpshuis 
de Schanskuil. “Dat leverde direct enkele 
spontane reacties op van mensen die hun 
steentje willen bijdragen. Kijk, en dat is 
hartstikke positief!”

onderzoek
Lefier doet in Emmerschans onder-
zoek naar de marktvraag naar koop- en 
huurwoningen. Het resultaat wordt in het 
eerste kwartaal van dit jaar verwacht. 
Om de leefbaarheid een impuls te geven 
doneert Lefier geld, dat in Emmerschans 
in het zogeheten ‘middenterrein’ (gelegen 
tussen Hoornwerk, Paalwerk en Bolwerk) 
mag worden geïnvesteerd.  

plannen
Een kleine greep uit plannen voor Emmerschans:
•   Goed functionerende achterpadverlichting bij de huurwoningen
•   Het tegengaan van parkeren in de bermen
•   Onderzoek naar recreatiemogelijkheden bij de zandgaten
•   Speelvoorzieningen voor alle leeftijden
•   Onderzoek naar behoefte dorpsactiviteiten
•   Haalbaarheid van fietsverbinding met Weerdinge

Lefier zet zich in om de leefbaarheid 
in steden, dorpen en wijken in stand 
te houden en te vergroten. Met de 
nieuwbouw van 24 moderne grond-
gebonden eengezinswoningen aan de 
Buitenweg in het centrum van Emmen, 
geeft Lefier een positieve impuls aan 

het wonen in het centrum en vergroten 
we de diversiteit in het woningaanbod.

Dit project is specifiek gericht op jonge 
stellen, gezinnen en vitale ouderen. Actieve 
en betrokken bewoners die het fijn vinden 
om de handen uit de mouwen te steken 

en iets te kunnen betekenen voor mede-
bewoners. Het project is bijzonder omdat 
bewoners samen met Lefier gaan bepalen 
hoe het gemeenschappelijke buitengebied 
eruit gaat zien. Het middenterrein tussen 
de huizen moeten de bewoners ook zelf 
gaan beheren en onderhouden.

De huizen hebben vier slaapkamers en 
worden gebouwd in drie blokken. De 
hoofdingang grenst aan de Van Schaik-
weg en de Buitenweg, maar het wonen 
richt zich op het binnengebied. 
De belangstelling is groot. Voor deze 24 
woningen hebben zich ongeveer 120 
liefhebbers aangemeld. Alle huizen zijn 
inmiddels toegewezen via loting. 

In de zomer start de bouw die maximaal 
12 maanden duurt. 
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wanneer kunt u bij ons terecht?

U kunt voor al uw vragen, onderhouds- en storingsmeldingen terecht bij het 
Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 per 
telefoon 088 - 20 33 000 of per e-mail: info@lefier.nl. Buiten kantoortijden zijn we 
alleen bereikbaar voor dringende reparatieverzoeken via het telefoonnummer 
088 - 20 33 000. 

langskomen
Wilt u liever langskomen? Dan bent u 
welkom op het kantoor in uw regio. 
Hieronder vindt u de openingstijden, 
spreekuren en adressen.
                                                        
Emmen                                           
wanneer
maandag tot en met vrijdag  
tussen 08.00 en 12.00 uur
‘s middags langskomen kan ook,  
maar dan alleen op afspraak.

locatie
Hooggoorns 16 in Emmen
                                                        
Borger                                            
wanneer
maandag en donderdag van 
09.00 tot 11.30 uur

locatie
Openbare Bibliotheek in MFA 
Het Hunzehuys, Molenstraat 3

                                                        
Klazienaveen                                 
wanneer
maandag tussen 
10.00 en 12.00 uur

locatie
Meridiaan 52 
                                                        

Emmer-Compascuum                      
wanneer
donderdag tussen 
9.30 en 11.30 uur

locatie
De Spoel 35a



Sinds 20 oktober 2014 kunt u voor al 
uw vragen, ideeën, klachten, meldin-
gen 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 aan-
spreekpunt voor iedereen die contact 
zoekt met Lefi er. 

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 Lefi er per telefoon, mail, post 
of de website. Het Klant Contact Centrum 

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

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. 

acht gebiedsteams dichtbij de klant
Lefi er 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, ver-
zorgen het dagelijks onderhoud en het so-
ciaal beheer. Deze teams kennen de lokale 
situatie en zijn verantwoordelijk voor goede 
dienstverlening en klanttevredenheid.

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

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

veranderingen Lefi er in een notendop

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 : 088 - 20 33 000
e-mail : info@lefi er.nl
post :  Postbus 7104, 9701 JC  Groningen
website : www.lefi er.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 Lefi er. 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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klachten en storingen
CV-storing  Energiewacht  0800 - 03 88
Rioolverstopping  RRS  0800 - 099 13 13
Glasschade  Glastotaal Beheer  0800 - 452 72 34
(U kunt rechtstreeks contact opnemen, maar ook  bellen met Lefier  
088 - 20 33 000 voor deze klachten en storingen) 
 
overige nummers 
Gaslekkage of stroomstoring Nationaal storingsnummer 0800 - 9009 
Waterleiding Waterbedrijf Drenthe 0592 - 854 545

postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen

bezoekadres
Hooggoorns 16 | Emmen

telefoon
088 - 20 33 000
maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur

openingstijden kantoor
maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 12.00 uur
(’s middags langskomen kan ook,  
maar dan alleen op afspraak)

mail
info@lefier.nl

website
www.lefier.nl
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kruiswoordpuzzel

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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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! 


