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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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Alwéér! Het is een kreet die meestal 
een negatieve lading kent, maar dat is 
in dit geval zeker niet zo. De huurders 
van de nieuwe woningen in de wijk 
Gorecht-West waren eind november 
opnieuw uitgenodigd om mee te praten 
over de invulling van hun toekomstige 
woonomgeving; woonveld Ter Laan. 
 
betrokken buurtbewoners 
Medewerkers van Lefier en de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer waren op voor-
hand benieuwd naar de opkomst tijdens 
dit ‘woonatelier’, maar daarover hoefden 
ze niet lang in onzekerheid te verkeren. De 
zaal van de Vredekerk zat alwéér bomvol 
met betrokken buurtbewoners. Stapje voor 
stapje komt het grote moment naderbij dat 
ze de sleutel krijgen van hun nieuwe huis. 
Vanaf begin februari zal de nieuwbouw  
- goed zichtbaar langs de Van der Duyn 
van Maasdamweg vlakbij het Kieldiep - per 
woningblok worden opgeleverd. Eind april 
worden de laatste sleutels uitgereikt. In 
totaal gaat het om 53 woningen.  

nieuwe buren 
Het werd een bijzondere avond, want de 
bewoners kwamen voor het eerst aan tafel 
te zitten met de gezinnen of echtparen die 
buren in hun eigen blok worden. “Het is 
gewoon prettig om van tevoren al te weten 
wie er naast je komt wonen. Meestal gaat 
het andersom, dat je jezelf voorstelt als je 
de sleutel hebt”, zegt Liza Meindertsma 
van Lefier. Zo spraken we Gerben Bouma 
die nu nog aan de Aurora in Hoogezand 
woont. “Dit is perfect, we kunnen nu al so-
ciale contacten leggen en van elkaar horen 
wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik vind 
het wel jammer dat uitgerekend mijn eigen 
directe buren vanavond niet aanwezig 
kunnen zijn. Dat had ik namelijk wel leuk 
gevonden, want ik ken ze niet.”
 
communicatie 
Jordy Hovingh, wijkmanager Gorecht-West 
van de gemeente, stelt dat onderlinge 

communicatie van groot belang is om een 
goede sfeer in de buurt te krijgen. “Daarom 
praten we over de openbare inrichting, 
een wijkreglement en bijvoorbeeld over de 
erfafscheiding. Lefier en gemeente willen 
niet van bovenaf bepalen hoe de afschei-
ding tussen de woningen eruit moet zien, 
de mening van de meerderheid van de 
mensen zelf telt.” 
Zo bleek tijdens deze informatieavond dat 
veel buren graag een praatje met elkaar 
maken. In die blokken geen hoge schut-
tingen tussen de tuintjes dus, want dan 
kun je elkaar niet zien. Kortom, Lefier en 
gemeente weten genoeg. 
 
honingboom 
Martin Coerts, stedenbouwkundig adviseur 
van de gemeente, gaf uitleg over de inrich-
ting en aankleding van de wijk. Over zaken 
als bomen, bloembakken, straatverlichting 
en de parkeerplaatsen. Zijn tip, onder 
meer: Kies voor de honingboom in verband 
met het (niet!) prikkelen van allergieën. De 
boom levert namelijk geen bloemen en 
vruchten. Het advies werd breed omarmd. 
De nieuwe straatnamen voor het gebied 
(fase 1 en 2) zijn ook al bekend. Geheel 
in lijn met de rest van de wijk zijn namen 
bedacht die herinneren aan staatslieden: 
Schermerhornring, Lieftinckpad en Stik-

kerpad.  
Eildert Strootman, die al 23 jaar in de wijk 
woont, betrekt op vrijwel dezelfde locatie 
samen met zijn vrouw een nieuwe huurwo-
ning. Op dit moment woont hij nog tijdelijk 
in een wisselwoning aan de Groen van 
Prinstererstraat. “Daar is het ook lekker 
rustig, maar wij geven er de voorkeur aan 
om terug te keren. En het blok waarin ik 
kom wonen, komen veel mensen waar ik 
nu ook bij woon.”
 
wensen en onwenselijkheden 
In de loop van de avond gingen bewoners 
met elkaar in debat over de wensen en 
onwenselijkheden in hun leefomgeving. 
Over hondenpoep, zwerfvuil, noaberschap 
(helpen om de heg bij de buren te knippen), 
gezelligheid, respect (elkaar groeten op 
straat). Aanvankelijk was het even aftasten, 
maar gaandeweg ontstonden er zinvolle 
dis cussies. Voor Gwen Wulfers, de nieuwe 
manager van het gebiedsteam Hooge zand - 
Sappemeer van Lefier, was het haar eerste 
bewonersbijeenkomst. Ze beleefde de 
avond met zichtbaar plezier en mengde 
zich volop in de discussie: “Wat mij opvalt 
is dat de opkomst zo groot is. Het toont de 
betrokkenheid van de bewoners bij deze 
nieuwe buurt.” En zo is het. 

stapje voor stapje komt  
het grote moment naderbij
Gorecht-West: nieuwe huurders krijgen tussen februari en eind april sleutel
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Veel huurders in Hoogezand- 
Sappemeer zullen er misschien weinig 
van hebben gemerkt, maar achter de 
schermen is veel veranderd bij Lefier. 
Een belangrijke rol in de contacten met 
de ruim 3.400 huurders in onze ge-
meente is weggelegd voor het nieuwe 
gebiedsteam Hoogezand-Sappemeer. 

acht gebiedsteams 
In haar werkgebied heeft Lefier acht 
gebiedsteams. Het gebiedsteam is een 
relatief kleine groep van twintig tot der-
tig medewerkers, slagvaardig en flexibel 
inzetbaar om de contacten met huurders 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het 
gebiedsteam Hoogezand-Sappemeer staat 
onder leiding van manager gebiedsteam 
Gwen Wulfers.
De kennis en kunde van dit team bestrijkt 
een breed scala aan activiteiten en werkter-
reinen, zo vertellen Rehu Zimmerman en 
Liza Meindertsma. Beide zijn werkzaam in 
het gebiedsteam Hoogezand-Sappemeer: 
Liza als bewonersparticipant, Rehu als 
assistent-manager gebiedsteam.
 
Rehu: “Wij maken gebruik van de ervaring 
van medewerkers die hier al jarenlang 
actief zijn, maar het team bestaat ook uit 
collega’s die elders werkzaam waren en 
dus met een frisse blik naar verschillende 
zaken kijken. Het is een gezonde mix van 
jong en oud, van jeugdig elan en ervaring. 
Zelf werkte ik 32 jaar op de vestiging in 
Stadskanaal, maar ik zie het als een mooie 
kans om nu ergens anders een kijkje in de 
keuken te mogen nemen.” 

komen de huurders in het  
vervolg direct telefonisch in  
contact met dit gebiedsteam? 
Liza: “Nee, en dat is meteen een belang-
rijke verandering voor de huurders. De 
mensen die de laatste maanden al telefo-
nisch contact met ons hadden, merkten 
dat zij te woord werden gestaan door 
ons nieuwe Klant Contact Centrum. In de 

praktijk blijkt dat veel vragen - wij denken 
op termijn zelfs 80% - relatief snel oplos-
baar zijn: het doorgeven van een klacht 
of reparatieverzoek, de aanvraag van een 
formulier, hulp bij het inschrijven voor een 
woning et cetera. Om dit telefonisch zo 
efficiënt mogelijk af te handelen is er een 
team van mensen beschikbaar die dit voor 
alle huurders van Lefier naar tevredenheid 
kan doen. Bovengenoemde zaken verlopen 

namelijk overal volgens hetzelfde proces, 
of je nu in Emmen, Stadskanaal of Hooge-
zand woont.” 
Rehu: “Intern is het een uitdaging dit zo snel 
mogelijk zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen. Voor Lefier is het een nieuw fenomeen. 
Wij moeten er aan wennen, de huurder 
moet er aan wennen. Het gaat nog niet altijd 
zoals wij het zelf willen, maar wij werken er 
elke dag hard aan.” 

gebiedsteam HoogezandSappemeer: 
‘het werkt anders, maar we blijven dichtbij’



lefier  pag 5

wanneer komen de mensen bij het 
gebiedsteam terecht? 
Liza: “Ruw samengevat is ons team verant-
woordelijk voor het verhuren van wonin-
gen, het sociaal beheer in wijken waar we 
 woningen bezitten en het onderhoud aan 
woningen. Huurders krijgen nu te maken 
met één van onze verhuurmakelaars die het 
hele proces afhandelt: Van huuropzegging 
tot het correct opleveren en het verlaten 

van de woning. Van een sloopaanzegging 
tot het verwelkomen van nieuwe huurders. 
Maar deze functionaris komt ook in beeld 
bij het oplossen van huurachterstanden. 
Praat je over het sociaal beheer door onze 
medewerkers bewonerszaken, dan heb je 
het over het schoon, heel en veilig houden 
van onze woonbuurten. 
Bewoners en Huurdersraad laten meeden-
ken en adviseren over nieuwbouw in hun 

wijk en het stimuleren van bewonersinitia-
tieven vinden we belangrijk. Daar houd ik 
me als bewonersparticipant mee bezig.
 
Het afhandelen van onderhoud of repara-
ties spreekt voor zich. In het gebiedsteam 
werken werkvoorbereiders en vaklieden 
die bij de huurders langs gaan, nadat een 
afspraak is ingepland via het Klant Con-
tact Centrum. En verder is het onze taak 
om bij leegstand zo snel mogelijk een 
nieuwe huurder te vinden, we behandelen 
woonfraude en overlast en we begeleiden 
mensen - via Bureau Woonkans - die als 
huurder een tweede kans verdienen.” 
 
en contacten met bewoners-
commissies bijvoorbeeld? 
Rehu: “Die verlopen ook via ons team. 
Het beleid van Lefier is er op gericht de 
betrokkenheid van bewoners te stimuleren, 
ook op toenemende zelfstandigheid van 
huurders en woningzoekenden. Wij laten 
de mensen niet aan hun lot over, zeker niét, 
maar wij gaan mensen wel stimuleren om 
meer dingen zelf te doen. Belangrijk voor-
beeld is de woonruimteverdeling. Mensen 
kunnen zich thuis via internet inschrijven. 
Daarvoor hoeven ze niet meer naar ons 
kantoor te komen. Het kan nu 24 uur per 
dag, dus op een moment dat het hen zelf 
schikt. Beschikken mensen niet over in-
ternet, dan helpen wij ze graag op kantoor 
waar voor woningzoekenden computers 
met een internetverbinding staan.” 

betekent de omvorming van de orga-
nisatie van Lefier dat huurders er qua 
contact en service op achteruitgaan? 
Rehu: “Dat vind ik niet. Het wordt anders, 
maar daarmee niet slechter. We blijven 
dichtbij de mensen. Maar wij verwachten 
wel meer zelfredzaamheid van huurders die 
daartoe in staat zijn. En mensen bij wie het 
echt niet lukt, ja, die helpen wij natuurlijk.”

Gwen Wulfers
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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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Dit kan bijna niet waar zijn?! De 
80- jarige Hillie Wildeveld uit Hooge-
zand viel afgelopen zomer bijna van 
haar stoel van verbazing toen zij de 
krant las. “Nee, dit is geen toeval. Het 
valt je toe…,” zegt ze een halfjaar later 
tijdens een lang vraaggesprek in haar 
appartement in de Donker Curtius-
straat.

vrolijke middag
Het is inderdaad een bijzonder én emotio-
neel toeval dat mevrouw Wildeveld trof. Het 
zit zo: Medio vorig jaar vond er een vrolijke 
middag plaats vanwege het vijfjarig bestaan 
van de De Ruyterflat, een wooncomplex 
voor senioren in het Noorderpark. Boven-
dien werd de officiële opening verricht van 
de nieuwe Buurthuiskamer op de begane 
grond in hetzelfde complex, die draaiende 
wordt gehouden door welzijnsorganisatie 
ZINN. Ter gelegenheid van de feestelijk-
heden gaven ZINN en Lefier een cadeau 
aan de bewoners en de bezoekers van de 
Buurthuiskamer: Een mooi bankje in de tuin 
met daarbij… een appelboom. Niets bijzon-
ders zou je denken, maar voor mevrouw 
Wildeveld - inmiddels op respectabele 
leeftijd en scherp van geest - is de cirkel 
van het leven hiermee rond.

van tak tot appelboom
Piet en Hillie Wildeveld woonden met hun 
zoon en dochter van 1970 tot 2003 op nog 
geen vijftien meter van het huidige woon-
complex. Hun zoon Fred (geboren in 1960) 
was een jongen van de natuur. Hij had een 
lichte lichamelijke beperking, maar als jong 
ventje was hij vastberaden om tuinarchitect 
te worden. Hillie: “Toen onze Fred ongeveer 
negen à tien jaar oud was, stak hij een tak 
in de grond, die warempel na enkele jaren 
ging groeien en een paar jaar later ook in 
bloei kwam te staan. Dat ging niet ineens, 
want het takje werd de eerste paar jaar 
telkens neergemaaid door de mensen van 
het groenonderhoud. Telkens stak ik hem 
echter terug in de grond, waardoor het 

uiteindelijk een boom met meerdere stam-
metjes is geworden. Heel bijzonder. Het 
werd helemaal mooi toen de bloesems 
na verloop van tijd uitgroeiden tot rijpe 
appels. Het was een prachtige appelboom 
geworden waar wij elke zomer vele appels 
van aten. De boom werd elk jaar groter en 
de vruchten talrijker en steeds lekkerder. Ik 
heb heel wat appelijsjes gemaakt in die 

jaren. Als flatbewoners hadden wij vlakbij 
onze woning opeens een eigen appelboom. 
Vanuit de keuken hadden wij er zicht op.”

dierbare herinneringen
Ook nadat het echtpaar in 2004 verhuisde 
naar de Donker Curtiusstraat - wegens 
sloop van hun woning - bleef mevrouw 
Wildeveld de appelboom af en toe bezoe-

‘Dit is geen toeval. Het valt je toe…’
appelboom bij M.A. de Ruyterflat heeft diepe 
betekenis voor Hillie Wildeveld
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ken. Want naast de dankbare oogst lagen 
er intussen ook dierbare herinneringen op 
deze locatie. Fred overleed in het jaar 2000, 
op 15 januari om precies te zijn, op de veel 
te jonge leeftijd van 39 jaar. “De appelboom 
heeft er nog een paar jaar gestaan”, zegt 
mevrouw Wildeveld, “maar op een goed 
moment is hij toch verwijderd. Ik weet niet 
meer exact in welk jaar. Ook mensen uit de 

buurt profiteerden er van, anders zouden 
alle appels toch maar verrotten. Ik ben er 
zo lang het kon naartoe geweest. De laat-
ste periode was de locatie afgezet met een 
hekwerk. Eén keertje had ik geluk, het hek 
stond open. Ik greep deze laatste gelegen-
heid aan om nog even met alle liefde en in 
gedachten terug te gaan naar dat jongetje 
van negen à tien jaar. En heb toen nog een 

laatste tasje van “onze” appels mee naar 
huis kunnen nemen. Het voelde alsof hij er 
nog was. Voor mij betekende het bestaan 
van deze appelboom een belangrijk stuk 
verwerking.”

wondere wegen
En nu ontluikt dus een nieuwe appel-
boom aan de Van Heemskerckstraat, op 
slechts een aantal meters van de boom 
van Fred. Onlangs bezocht zij de boom 
op speciaal verzoek van Lefier. Een portret 
van haar bij deze boom maakt de cirkel 
rond. Mevrouw Wildeveld: “Zijn dit niet de 
wondere wegen van het leven? Dit is geen 
toeval. Het valt je toe…” 

Piet en Hillie 
Wildeveld 
woonden met 
hun zoon en 
dochter van 1970 
tot 2003 op nog 
geen vijftien meter 
van het huidige 
wooncomplex.
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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 aardbevings-
bestendig 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.

•   www.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.

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.

besparen op uw energierekening



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 en rioolverstopping Energiewacht 0800 - 03 88
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 Groningen 0800 - 020 20 13

postadres
Postbus 7104 | 9701 JC Groningen

bezoekadres
Beukenlaan 3 | Hoogezand

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 08.30 tot 16.30 uur
(’s middags 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! 


