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Twee huurders die naast elkaar wonen,
in dezelfde straat, in hetzelfde blok,
in een vrijwel gelijke woning, betalen
nu regelmatig een hele verschillende
huurprijs. Zeker als de één er al 20 jaar
woont en de ander er vorig jaar is komen
wonen. Dat gaan we veranderen! Want
wij willen dat de huurprijs die huurders
betalen voor hun woning eerlijk en redelijk
is. En dat huurders zelf kunnen kiezen
voor een lage prijs of hoge kwaliteit,
of ergens daar tussenin. Samen met
de huurdersorganisaties hebben we
daarom nieuw huurbeleid voor heel Lefier
gemaakt. Daarbij hebben we de prijs en
kwaliteit in evenwicht gebracht.

over dit huurbeleid en de gevolgen
hiervan voor uw persoonlijke situatie.
Ongeveer de helft van onze huurders
krijgt een huurverlaging en de andere
helft een huurverhoging. Ik besef dat een
huurstijging niet voor iedereen prettig is.
Daarom doen we grote huurstijgingen
natuurlijk niet in één keer. Om te
voorkomen dat u ineens veel meer huur
moet gaan betalen, nemen we hier de tijd
voor. Ieder jaar laten we die lage huren
stapsgewijs toegroeien naar de nieuwe,
eerlijke huurprijs. We verwachten dat over
vijf jaar onze huurders hetzelfde betalen
voor eenzelfde soort huurwoning.
En dat is eerlijk en duidelijk.

Wij vinden bijvoorbeeld dat een oudere
woning met hoge stookkosten een lagere
huurprijs moet krijgen, dan een goed
geïsoleerde woning met lage stookkosten.
Om betaalbaar te kunnen wonen en leven,
gaat het immers om de totale woonlasten:
uw huur én energiekosten.

Lex de Boer, bestuurder

Het nieuwe huurbeleid gaat in op 1
september 2018. U heeft onlangs een
brief van ons ontvangen met een uitleg

Op pagina 11 in dit
bewonersblad krijgt u meer
uitleg over ons nieuwe
huurbeleid. Ook kunt u meer
uitleg vinden op onze website.

Vraag het aan Lefier
Waarom adviseren wij u om te betalen
via automatische incasso?
Omdat het de goedkoopste betaalwijze
is en de minste moeite kost. Ruim 75%
van de huurders betaalt al op deze
manier en is er tevreden over. Betalen via
automatische incasso is veilig, u hoeft niet

meer om te kijken naar het betalen van
de huur en u betaalt altijd op tijd. Zorgt
u alleen voor voldoende saldo op uw
rekening. Als u betaalt via automatische
incasso mag u ook op de 15de van
de maand betalen, bij alle andere
betaalwijzen dient de maandhuur op de
1ste van de maand bij ons binnen te zijn.
En… u maakt elke maand kans op één
van de drie Jumbo-boodschappenbonnen
van € 50,- die we verloten onder huurders
die op deze wijze betalen. Wilt u ook
betalen via automatische incasso? Ga
naar www.lefier.nl klik op ‘huur betalen’
en ‘automatisch betalen huur’. Geen
internet? Bel ons via 088 - 20 33 000.
Ik heb wel eens een rioolverstopping.
Kan ik die voorkomen?
Een rioolverstopping is de onderhoudsklacht die het vaakst voorkomt bij Lefier.
Een verstopping is vaak eenvoudig te
voorkomen. Hoe? In ons instructiefilmpje
op www.lefier.nl legt vakman Nico
Knevelbaard uit hoe u dit kunt doen.
Klik op ‘de vakman legt uit’. U vindt
daar ook andere instructiefilmpjes die u
kunnen helpen. Over het verhelpen van
stroomstoringen met de stekkerproef,

over goed ventileren en over het bijvullen
en ontluchten van uw cv-ketel. Bekijk ze
en laat ons weten wat u ervan vindt.
Kan ik voor bepaalde
reparaties rechtstreeks met
onderhoudsbedrijven bellen?
Ja, dat kan en is zelfs aan te bevelen!
Bij cv-storingen (Energiewacht;
0800 - 03 88), rioolverstoppingen
(RRS; 0800 - 099 13 13) en glasschade
(Glastotaal Beheer; 0800 - 452 72 34)
kunt u rechtstreeks bellen met de
bedrijven. De telefoonnummers staan ook
op de achterpagina van dit blad. Voor
uw gemak heeft u vorig jaar van ons een
sticker gekregen met deze nummers.
De sticker kunt u op uw cv-ketel of in de
meterkast plakken. Geen sticker? U kunt
één ophalen in onze woonwinkel. Pas op
met verouderde stickers op uw cv-ketel!
Daarop staan vaak nog telefoonnummers
van onderhoudsbedrijven waarmee

we geen zaken meer doen. Dit kan tot
vervelende situaties leiden.

Reparatie melden
Andere onderhoudsklachten kunt u aan
Lefier doorgeven. Het liefst via
www.lefier.nl, door te klikken op ‘reparatie
melden’. U kunt vaak direct zelf een
afspraak inplannen. Geen internet? Bellen
kan natuurlijk ook: via 088 - 20 33 000.
Heeft u zelf een vraag voor
deze rubriek? Mail die naar
communicatie@lefier.nl. Misschien
behandelen we uw vraag wel in het
volgende bewonersblad.

Waar is dit? Stuur een
selfie of beschrijf de plek!
Uw gemeente heeft veel mooie en
herkenbare plekken. Maar omdat u er
(misschien) al lang woont, neemt u niet
alles meer even scherp in u op. We testen
uw kennis.

Onder de goede inzendingen verloten we
vier boodschappenbonnen t.w.v. € 30,-.

Welke plek in uw gemeente ziet u op de
foto? Ga ernaartoe en maak een selfie.
Niet mogelijk of te ingewikkeld? Beschrijf
de plek dan zo nauwkeurig mogelijk. Stuur
uw selfie of beschrijving voor 1 september
naar communicatie@lefier.nl of naar
postbus 2102, 7801 CC Emmen. Vergeet
niet uw naam en adres te vermelden.
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32 nieuwbouwappartementen in Lewenborg
´Deze kans laat ik niet lopen´

Tineke Waslander (69) woont al 37
jaar in haar eengezinswoning met
tuin in Lewenborg. Ze is erg gehecht
aan haar plekje, maar besloot toch
om zich in te schrijven voor nieuwe
appartementen in de wijk. ‘Het is
toch best bewerkelijk, zo´n groot
huis en de tuin.’

In 2015 benaderde Lefier alle 55+’ers in
Lewenborg die in eengezinswoningen
wonen. ‘We werden uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst over de bouw van
nieuwe appartementen’, vertelt Tineke.
Klankborgroep
‘De mensen die bij die eerste bijeenkomst
waren, waaronder ikzelf, vormden later de
klankbordgroep. We mochten meedenken
en -praten over de plannen, bijvoorbeeld
over de indeling van het huis. In eerste
instantie kon je kiezen voor een tweede
slaapkamer, dan zou de woonkamer kleiner
worden. Ons leek het beter om standaard
twee slaapkamers aan te bieden, en dat is
toen ook gebeurd.
Meedenken
We dachten ook mee over hoe je mensen
kunt motiveren om hun eengezinswoning te
verruilen voor een appartement. Het eerste
idee was om bewoners aan te schrijven.
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Ik heb toen voorgesteld om bij iedereen
langs te gaan. Dat heb ik gedaan en het
heeft ook een paar nieuwe inschrijvingen
opgeleverd.
Binnentuin
In het begin was ik eerlijk gezegd niet zo
enthousiast. Dat komt vooral omdat ik
er moeite mee heb om hier weg te gaan.
Vooral mijn tuin zal ik vreselijk missen.
Ook voor mijn katten zal het wennen zijn,
daarom wil ik ook geen appartement aan

de straatkant. Als dat lukt, heb ik straks
geen tuin, maar wel een miniterras. En
er is een grote gemeenschappelijke
binnentuin, dat vind ik heel leuk. Net als
de tuinkamer die je mag gebruiken als je
bijvoorbeeld je verjaardag wilt vieren.
Weet je, ik ben nu 69 en nog goed
gezond, maar wie weet wat de toekomst
brengt. Ik wil graag in Lewenborg blijven
en dit is een kans die ik niet kan laten
lopen.’

In de wijk Lewenborg bouwt Lefier aan de eerste nul-op-de-meter aardbevings
bestendige nieuwbouwappartementen van Groningen. In 2015 heeft Lefier
onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van 55+’ers in Lewenborg.
Met deze nieuwbouw komen er meer mogelijkheden voor 55+’ers in de wijk om
hun eengezinswoning te verruilen voor een appartement. Aannemer Salverda uit
’t Harde is in het voorjaar van 2018 gestart met de bouw van het complex. Naar
verwachting worden de appartementen begin 2019 opgeleverd. Woont u in een
eengezinswoning in Lewenborg en heeft u interesse? Neemt u dan contact op met
Lefier via telefoonnummer 088 - 20 33 000.

In aanbouw: woontoren in Paddepoel

Op een gunstige locatie, vlakbij
winkelcentrum Paddepoel, het
Zernike terrein en op fietsafstand
van het centrum bouwt Lefier 207
appartementen voor jongeren. De
nieuwe woontoren krijgt de naam
‘Polaris’.

Twee torens
Vorig jaar zomer is aannemer Van Wijnen
gestart met de bouw. De Polaris is een
ontwerp van Van Ringen Architecten
en bestaat uit twee torens van 65 en
20 meter hoog. Eind vorig jaar was het
eerste gebouw op hoogte. Eind mei
bereikte de tweede toren het hoogste
punt.
Appartementen voor jongeren
De Polaris krijgt 207 tweekamer
appartementen met een oppervlakte
van ongeveer 45 m2. De appartementen
krijgen een aparte slaap- en badkamer
en zijn bedoeld voor starters op de
woningmarkt en jongeren. Het gebouw
wordt aardbevingsbestendig gebouwd
en krijgt een aansluiting op Warmtestad.
Naar verwachting kunnen de eerste
jongeren begin 2019 verhuizen naar hun
nieuwe appartement.
Jongerencontract
Lefier gaat bij de toewijzing een
jongerencontract toepassen. Dit
is een tijdelijke huurovereenkomst
met een maximum van 5 jaar. De

appartementen worden toegewezen aan
woningzoekenden van 23 tot en met 27
jaar. De leeftijd bij het tekenen van het
huurcontract is hierbij leidend.
Inschrijving
De wijze van inschrijven en toewijzen
maken we binnenkort bekend. Houd
hiervoor onze website in de gaten
www.lefier.nl/polaris en de
facebookpagina van Polaris
www.facebook.com/polarisgroningen.
‘Polaris’
De naam Polaris past goed bij de wijk
met sterrenkundige straatnamen en
past bij de sterrenkundige namen van
de overige woontorens van Lefier in
de wijk (Sirius, Orion, Castor, Pollux,
Morgenster). De Polaris, een andere
naam voor Poolster, is de helderste
ster in het sterrenbeeld Kleine Beer. De
Poolster beweegt vrijwel niet, ze staat
altijd op dezelfde plaats in het Noorden
aan de hemel. Voordat er elektronische
systemen zoals gps bestonden, was
de Poolster van groot belang voor de
navigatie.

De KAR zoekt
vrijwilligers
Wilt u iets voor uw omgeving
betekenen? Of wilt u uw netwerk
uitbreiden? Dan is een bestuurs
functie bij de KAR echt iets voor u!
De KAR brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit aan Lefier.
Om dit goed te kunnen doen
overlegt zij met o.a. de bestuurder en
huurders van Lefier en de gemeente.
De KAR biedt een vrijwilligers- en
een onkostenvergoeding. Bent u
geïnteresseerd in deze functie?
Meld u dan aan via de site
www.kargroningen.nl of stuur of een
e-mail naar info@kargroningen.nl.
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Lefier helpt bij tuinonderhoud
‘Samen met huurders zorgen we voor een prettig leefbare wijk’
Een leefbare wijk gaat niet alleen
over de huizen, maar ook over de
woonomgeving. Iedereen vindt het
prettig als de fiets- en voetpaden
begaanbaar zijn en de plantsoenen
er netjes bijliggen. Op dezelfde
manier is het fijn als bewoners
hun tuin een beetje netjes houden.
Verwaarloosde tuinen zijn niet
alleen vervelend voor de buren,
maar maken de wijk ook minder
leuk om in te wonen.

Erwin Pluis is wijkbeheerder voor Lefier
in Lewenborg. ‘Ik houd me bezig met de
gemeenschappelijke ruimte van Lefier, zeg
maar de groenstroken en de tuinen. Als ik
door de wijk fiets of loop, kijk ik altijd goed
om me heen. Zie ik onwenselijke situaties,
dan maak ik in gedachten een notitie. Op
kantoor zoek ik uit of het gaat om grond
van Lefier en of er misschien een verhaal
bij de situatie hoort. Pas daarna ga ik bij
de mensen langs om te vragen of ze de
tuin wat beter bij willen houden.’
Vuilniszakken
‘Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor
het onderhoud van hun tuin, maar dat
betekent niet dat ze er alles mee kunnen
doen wat ze willen’, zegt Erwin. ‘Niet
iedereen heeft groene vingers, maar
als er vuilniszakken in de tuin liggen, of
een omgewaaide schutting die aan het
verrotten is, dan ga ik met huurders in
gesprek. Is er na een paar weken nog
niets gebeurd, dan krijgen de mensen een
brief. In het uiterste geval wordt het een
rechtszaak, maar dat komt gelukkig haast
nooit voor.’
Maatwerk
Een verwaarloosde tuin is niet altijd een
kwestie van onwil. ‘Soms zijn mensen
niet in staat om voor hun tuin te zorgen.
Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of omdat
er andere problemen spelen. Als dat zo
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is, dan probeer ik toch een oplossing te
vinden. De ene keer verwijs ik door naar
het WIJ-team, een andere keer sein ik een
collega in. Het is altijd maatwerk.’
Samen
Om het tuinonderhoud makkelijker
te maken, kunnen huurders gratis
tuingereedschap lenen bij de
uitgiftepunten van Lefier. ‘We hebben van
alles’, zegt Erwin. ‘Van een elektrische
grasmaaier tot snoeischaren en een
verticuteerhark. En ieder jaar rond deze
tijd organiseren we een Tuinafvaldag. Dan
kun je je tuin- en snoeiafval naar een paar
centrale punten in de wijk brengen. Er zijn
kruiwagens beschikbaar en wij zorgen
ervoor dat het afval wordt afgevoerd. Zo
zorgen huurders en Lefier samen voor een
prettig leefbare wijk.’

Tuintip! Kijk uit met bramen
en maggiplanten. Zet die in
een kuip in de grond, want
het zijn echte woekeraars.

Uitgiftepunten Tuingereedschap
(graag eerst bellen voordat u
langs gaat!)
• Lewenborg, Meerpaal 177a
Op maandag, woensdag en vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar via 06 - 21 24 51 55.
• Korrewegwijk / De Hoogte,
Madoerastraat 22
Op maandag, woensdag en vrijdag
telefonisch bereikbaar tussen
9.00 - 17.00 uur via 06 - 21 24 51 17.
• Paddepoel, onderin de Watermanflat
Van maandag t/m zaterdag telefonisch
bereikbaar tussen 09.00 - 19.00 uur
via 06 - 21 24 51 42.

Woningen Westindischekade verbeterd
‘Nu is het overal in huis aangenaam’
Alle Lefier-woningen aan de Westindischekade krijgen centrale verwarming,
mechanische ventilatie, dubbel glas, vloer- en gevelisolatie. Zonder
tussentijdse huurverhoging - die gaat pas in bij de volgende bewoners.
Het huis van Maria Krebbers werd in februari onder handen genomen.
In het laatste staartje van de winter heeft ze het verschil kunnen voelen.

gekheid, hoe beslagen het glas ook is, als
ik de afzuiging aanzet, is het binnen vijf
minuten droog.’
Wensen
Maria had ook enkele specifieke wensen.
Ze geeft een voorbeeld: ‘De holle ruimte
onder het raam in de woonkamer kon ik
niet meer gebruiken omdat er een radiator
voor kwam te staan. Toen heb ik gevraagd
of dat kon worden afgetimmerd. Dat
hebben ze heel netjes gedaan.’
Tevreden
Al met al is Maria heel tevreden. ‘En weet
je wat ook zo leuk is? Een buurman die
anders heel erg op zichzelf is, kwam
spontaan naar me toe om te vertellen hoe
blij hij was met de maatregelen.’ Het enige
minpuntje is dat de bamboe tuinschutting
de werkzaamheden niet onbeschadigd
heeft doorstaan. Ze is erover in gesprek met
Lefier. ‘Daar komen we vast samen uit.’

‘Ik was eigenlijk best blij met mijn
gaskachel’, zegt Maria. ‘Je kunt er zo fijn
voor gaan zitten. Maar met de nieuwe
centrale verwarming en de vloerisolatie is
het wel een stuk comfortabeler. De hal was
´s winters altijd vreselijk koud. Voordat ik
mijn jas aantrok, verwarmde ik hem eerst
even voor in de woonkamer. Dat hoeft nu
echt niet meer. Het is de hele dag overal
aangenaam in huis.’
Modelwoning
Nadat alle bewoners een brief hadden
gekregen over de plannen, kwam een
medewerker bij iedereen langs om uit te
leggen wat de bedoeling was. ‘Maar ja,
je kunt je er niet echt een voorstelling van
maken, hè? Dus het was fijn dat er op een
gegeven moment een modelwoning was
waar je het met eigen ogen kon bekijken.’
Griep
Februari 2018 begonnen de werkzaam
heden in haar huis. ‘Het zou tien dagen

duren en ik ging zolang naar mijn dochter.
Daar kreeg ik de griep, waardoor ik
uiteindelijk veel langer weg was. Van de
rustunit heb ik dan ook geen gebruik
gemaakt.’

Lefier spreekuur

Steiger
Maria woont op de eerste verdieping.
Vanaf haar balkon loopt een trap naar
beneden, de fraaie tuin in. ‘Er stonden
steigers tegen het huis aan, waardoor mijn
hond, mijn kat en ikzelf niet meer naar
beneden konden. De aannemer heeft toen
een constructie gemaakt waardoor dat
toch mogelijk werd. Het was een beetje
een kruip-door-sluip-door route, maar het
ging!’

Vanaf 2 mei is Lefier wekelijks
aanwezig in het Floreshuis.
Tijdens dit inloopuur beantwoordt
Roos Oosten, bewonersparticipant
van Lefier, uw vragen over het
wonen en leven in de buurt.
U kunt bij haar terecht voor vragen
over bewonersinitiatieven,
(nieuwbouw)projecten in de wijk,
overlast, uw huurbetaling en uw
leefomgeving.

Droog
De nieuwe mechanische afzuiging werkt
uitstekend, heeft ze gemerkt. ‘Als ik ‘m
op de hoogste stand zet, word ik bijna de
douche uitgezogen, ha ha! Maar zonder

Waar: Floreshuis,
Floresplein 19d
Wanneer: iedere woensdag
van 14.00 tot 15.00 uur

in Floreshuis
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Lefier verduurzaamt haar kantoren
In de eerste helft van 2018
hebben we al onze vier kantoren
aangepakt. De maatschappij
van nu is in beweging. Dat
vraagt om een andere manier
van werken. We zijn overgegaan
naar gezonde, duurzame en
eigentijdse werkomgevingen. In
onze kantoren werken we ﬂexibel
en effectief samen.

Onze locaties in Emmen en Hoogezand
zijn verbouwd. De locaties in Groningen
en Stadskanaal zijn verhuisd. We namen
duurzame maatregelen en hebben veel
minder kantooroppervlak. Hiermee besparen
we stevig op onze huisvestingskosten
We houden zo meer geld over voor onze
kerntaak: het bieden van betaalbare
woningen voor onze doelgroepen.
Ons kantoor in Groningen is verhuisd
U vindt Lefier Groningen in het pand van
MyOﬃce, Winschoterdiep 50 in Groningen.
MyOﬃce biedt ruimte aan verschillende
ondernemers en organisaties. Ons
voormalige kantoor aan het Gedempte
Zuiderdiep heet nu Blok 22. We verhuren
dit aan verschillende partijen. De
opbrengsten hiervan investeren we in onze
huurwoningen.
Ons kantoor in Stadskanaal is verhuisd
Het pand in Stadskanaal aan de
Beneluxlaan was te groot voor ons en we
huurden dit kantoor. Daarom verhuisden
we naar de Verlengde Brugkade 1. Dit
schoolgebouw uit 1954 was al ons
eigendom. Met deze stap deden we een
forse besparing. Daarnaast is het mooi
dat een historisch pand op deze manier
behouden blijft.
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Onze kantoren in Hoogezand en
Emmen zijn verbouwd
In Emmen en Hoogezand zijn we in onze
kantoren gebleven. Deze kantoren zijn
verbouwd en verduurzaamd.
Duurzame maatregelen
Duurzaamheid is een belangrijk thema
voor Lefier. In al onze kantoren is het
energieverbruik sterk verminderd. Bijvoorbeeld door ledverlichting, zonnepanelen,
zoneverwarming, warmtepompen en
duurzaam isolatiemateriaal van oude jeans.
Ons meubilair hebben we zoveel mogelijk
hergebruikt. Ook kozen we voor stoelen
die gemaakt zijn van petflessen. Daarnaast
recyclen we ons afval beter. Zo wordt van
onze koﬃebekers hygiënepapier gemaakt.
Openingstijden van Lefier
U bent op onze kantoren elke werkdag
van harte welkom tussen 8:00 en 16.30
uur. Wilt u graag een afspraak inplannen?
Dat kan natuurlijk ook. Belt u ons dan via
telefoonnummer 088 - 20 33 000.
Wilt u meer weten over Lefier
en onze duurzame projecten?
Kijk dan op onze website
www.lefier.nl.

Hoe gaat Lefier
om met uw
persoonsgegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met de
gegevens van onze klanten. We
geven geen persoonsgegevens aan
andere personen of bedrijven zonder
uw toestemming.
Nieuw privacyreglement
Vanaf 25 mei 2018 geldt nieuwe
wetgeving voor privacy en het
vastleggen van gegevens (AVG).
Daarom hebben we het privacyreglement van Lefier aangepast.
Het nieuwe privacyreglement vindt
u op onze website onder ‘Over
Lefier - Privacy’. Ook vindt u hier veel
gestelde vragen over dit onderwerp.
Informatiebeveiliging
De afgelopen periode hebben we
binnen Lefier extra aandacht besteed
aan informatiebeveiliging en privacy.
Medewerkers van Lefier zijn goed op
de hoogte van de risico’s en weten
hoe ze (gevoelige) informatie zo goed
mogelijk kunnen beveiligen.

Overlast van de buren
Wat kunt u doen?

Buren horen woongeluiden van
elkaar. Dat is normaal. Maar soms
gaat woongeluid over in overlast
als het te vaak of te hard gebeurt.
Vooral in het voorjaar en in de
zomer komt dit vaker voor. Heeft u
regelmatig overlast van uw buren?
Dan is het goed om te weten wat u
daaraan kunt doen.

1. Ga bij uw buren op bezoek en vertel
over de overlast. Grote kans dat u
er samen uitkomt. Vaak zijn mensen
zich er niet van bewust dat ze overlast
veroorzaken.
2. Komt u er samen niet uit? Meld de
overlast dan bij Lefier. Dat kan via
www.lefier.nl, klik op de button ‘overlast
melden’. Geen internet? Bel met
088 - 20 33 000. We nemen contact
met u op en zoeken daarna contact
met de veroorzaker. Dringende gevallen
van overlast kunt u ook bij de politie
melden.

3. Bij de meeste overlastgevallen komen
buren er samen goed uit of de gevallen
zijn door tussenkomst van Lefier snel
opgelost. Soms houdt de overlast
aan. Vervelend. We overwegen dan
om de juridische weg te bewandelen
en bouwen een dossier op tegen de
veroorzaker. Let op! Mocht het tot een
rechtszaak komen, dan is een sterk
dossier doorslaggevend. In verband
met privacy mogen politie en Lefier
geen overlastgegevens met elkaar
delen. Denk er dus om dat u de overlast
in elk geval bij Lefier meldt. U bent dan
waarschijnlijk al in contact met onze
medewerker bewonerszaken die u er
alles over kan vertellen.

Huiselijk geweld leren herkennen
Jaarlijks zijn in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen
slachtoffer van huiselijk geweld. Woningcorporaties kunnen een belangrijke
rol spelen in het herkennen van dit soort situaties en het melden ervan.
Net als bijvoorbeeld scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Veel
corporatiemedewerkers hebben namelijk dagelijks contact met huurders.

Veilige omgeving
Lefier vindt het belangrijk dat mensen zich
thuis voelen in hun woning en hun wijk.
Wonen in een veilige omgeving is daarvoor
een eerste vereiste. We waren direct
geïnteresseerd toen we werden gevraagd
om als één van de 25 corporaties mee te
doen aan het EU-project Safe at Home,
in Nederland uitgevoerd door Kadera
uit Zwolle. In dit project hebben al onze
medewerkers met dagelijks contact met
huurders een training gevolgd. In de training
leren ze huiselijk geweld te herkennen. Zo’n
goedgetrainde medewerker is de ogen en
oren in de wijk en kan voor een slachtoffer
het bekende en vertrouwde gezicht zijn die
de eerste stap naar veiligheid biedt.

Huiselijk geweld melden
Onze medewerkers zijn enthousiast over
de training. Kadera helpt ons nu met het
maken van een protocol voor medewerkers
die huiselijk geweld vermoeden. Op onze
website krijgt huiselijk geweld binnenkort
een plek. Slachtoffers van huiselijk geweld
kunnen er informatie krijgen en we geven
aan hoe ze huiselijk geweld kunnen melden.
We leveren zo een bijdrage aan de veiligheid
en leefbaarheid in onze buurten, wijken en
dorpen.
Nu al meer informatie over huiselijk geweld?
Ga naar www.kadera.nl!

Nora (11)

‘Als mijn papa en mama ruzie hebben, luister ik
bij de trap. Als ze hard schreeuwen, ga ik naar
de kamer van mijn zusje en lees ik haar ons
favoriete verhaaltje voor. Dan hoort zij niets.’

Chris (38)

‘Ze zei telkens dat ik een slechte vader was.
Dat deed pijn, maar ik slikte het. Tot de dag
dat ik een asbak naar mijn hoofd kreeg.
Toen heb ik om hulp gevraagd voor ons allebei.’
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In ontwikkeling: ons klantportaal
‘Mijn Lefier’!
Wij hebben goed nieuws. Wij
bouwen aan ons klantportaal ‘Mijn
Lefier’. Hier regelt u straks allerlei
zaken eenvoudig en snel. Op een
moment dat het u goed uitkomt,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Start Midden-Groningen
We starten in het gebied MiddenGroningen. Door eerst met een kleine
groep te starten, kunnen we testen of alles
goed werkt en kijken of onze huurders
tevreden zijn. Pas als dat zo is, dan
nodigen we de andere huurders ook uit om
gebruik te maken van het klantportaal.

Wat kunt u doen in Mijn Lefier?
• Mijn gegevens. U kunt uw
persoonlijke gegevens bekijken en
eventueel uw postadres,
telefoonnummer en e-mailadres
wijzigen.
• Mijn woning. U kunt uw
woninggegevens bekijken, zoals
de opbouw van de huurprijs en de
woningwaardering.
• Mijn financiën. U krijgt een overzicht
van uw nota’s en kunt openstaande
nota’s meteen via iDEAL betalen.
• Mijn startpagina.
- U kunt zelf een reparatie melden
en meteen een afspraak maken.
(dit kan nu ook al, maar alleen via
postcode en huisnummer.)

- U kunt uw bankrekeningnummer
wijzigen.
- U kunt uw huur opzeggen.
Hoe kunt u uw account activeren?
Voor het activeren heeft u een e-mailadres
en activatiecode nodig. Zodra Mijn Lefier
online staat, ontvangt u van ons een brief
met uw persoonlijke activatiecode.
Mijn Lefier is goed beveiligd. De gegevens
in uw account zijn goed beschermd en
alleen voor u zichtbaar.
Wilt u geen gebruik maken van uw
account? Geen probleem. Dan kunt u
gewoon op uw gebruikelijke manier uw
zaken met ons regelen. Daar verandert
niets aan.

Reparaties
online melden
U kunt uw reparaties nu al heel
gemakkelijk melden via onze
website. Eenvoudig, snel en 24 uur
per dag:
1. Ga naar www.lefier.nl
2. Klik bij ‘direct regelen’ op ‘een
reparatie melden’.
3. Vul uw postcode en huisnummer
in en geef aan wat er gerepareerd
moet worden.
4. Kies zelf een datum en tijdstip
waarop onze vakman langs kan
komen.
5. Bevestig de afspraak. U ontvangt
meteen een bevestigingsmail.

Klantportaal ‘Mijn Leﬁer’
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Als de reparatie door een ander
bedrijf wordt uitgevoerd kunt u niet
meteen een datum en tijdstip kiezen.
Het bedrijf belt u om een afspraak te
maken.
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Uitzonderingen
In overleg met de huurdersorganisaties
hebben we voor onze woningen in
de gemeente Midden-Groningen
een uitzondering gemaakt. Ook voor
woningen waar een verbeterproject
is uitgevoerd of nog loopt, maken we
tijdelijk een uitzondering tot alle gegevens
compleet zijn. Wilt u weten waarom? Kijk
op onze website www.lefier.nl.
De huren van onze woningen in de
vrije sector, bedrijfspanden, garages en
parkeerplaatsen vallen niet onder het
nieuwe huurbeleid en hebben wij per
1 juli 2018 aangepast.
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Studentenkamers (onzelfstandige
sociale woningen) vallen ook niet onder
dit nieuwe huurbeleid. Zij krijgen dit
jaar een huurverhoging van 1,4% per 1
september 2018.

Verlagen in 1 keer
Als uw nieuwe huur lager uitvalt dan
de huur die u nu betaalt, dan wordt de
verlaging in 1 keer uitgevoerd. Uw nieuwe
huur gaat per 1 september 2018 in.

Invoering beleid
Verhogen in termijnen
De regering bepaalt hoeveel uw huur
maximaal per jaar mag stijgen. Voor 2018
is die maximale huurverhoging 3,9%.
Ligt uw streefhuur boven die 3,9%,
dan is uw huurverhoging dit jaar toch
maar 3,9%. Het jaar erna stijgt uw huur
dan ook weer, tot de nieuwe streefhuur
bereikt is.

Meer informatie?
Kijk op onze website www.lefier.nl.
U vindt hier onder andere een flyer en
filmpje waarin het nieuwe huurbeleid
wordt uitgelegd.

11

Kruiswoordpuzzel
Postadres
Postbus 2102 | 7801 CC Emmen
Bezoekadres
Winschoterdiep 50 | Groningen
ma. t/m vr. van 08.00 tot 16.30 uur
Telefoon
088 - 20 33 000
ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Mail
info@lefier.nl
Website
www.lefier.nl

Reparatieverzoeken
CV-storing
Energiewacht 0800 - 03 88
Rioolverstopping
RRS 0800 - 099 13 13
Glasschade
Glastotaal Beheer 0800 - 452 72 34
Antwoordbalk

Netwerkstoring in uw
straat of buurt
Gaslekkage of stroomstoring
Nationaal storingsnummer 0800 - 9009

Neem uit de kruiswoordpuzzel de letters
over op de antwoordbalk. Deze letters
vormen een woord dat te maken heeft met
‘wonen’. Stuur dit woord samen met uw
naam, adres, telefoonnummer en emailadres
naar communicatie@lefier.nl of naar Lefier,
ter attentie van team Communicatie,
postbus 2102, 7801 CC Emmen. Onder
de juiste inzendingen verloten we vier
boodschappenbonnen t.w.v. € 30,-.

De folie waarin
het magazine
wordt verzonden
is 100% biologisch
afbreekbaar.
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Prijswinnaars vorige puzzel
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in
ons vorige bewonersblad is ‘IJskristallen’.
We kregen ongeveer 350 inzendingen
binnen. De boodschappenbonnen zijn
gewonnen door:
A. Zwart-Klein (Sappemeer)
W. Schokker (Stadskanaal)
W. Baumhöer (Emmen)
H. Veltrop (Zwartemeer)
Prijswinnaars gefeliciteerd!

Waterleiding Waterbedrijf Groningen
050 - 368 86 88
Waterleiding Waterbedrijf Drenthe
0592 - 854 545
Bel voor een snelle afhandeling van
uw reparatieverzoek rechtstreeks met
bovenstaande bedrijven.
Overige reparatieverzoeken (ook
individuele storingen aan gas, stroom
of water) kunt u doorgeven aan Lefier
via www.lefier.nl of 088 - 20 33 000.

