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ONDANKS
CORONA
Wat was 2020 een bijzonder jaar. De coronacrisis zet het sociale
leven flink op de kop. Op straat lopen we met een boog om elkaar
heen. We dragen mondkapjes in winkels. Wie had dat ooit gedacht?
Bij Woonborg moesten we ons ook flink aanpassen door corona.
Sommige renovaties stelden we uit en activiteiten met huurders zegden
we af. Maar ondanks corona gingen er toch dingen wel gewoon door.
Zeker 300 huurders verhuisden in 2020.
Normaal hebben onze verhuurmakelaars
veel persoonlijk contact met mensen die
gaan verhuizen. Ze ontmoeten elkaar een
paar keer in de woning om afspraken te
maken over de oplevering bijvoorbeeld.
Door corona konden die persoonlijke
ontmoetingen niet doorgaan. Iedereen
moest zich dus aanpassen. Dat maakt het
samenwerken er niet gemakkelijker op.
Ik ben blij dat mijn collega’s me vertellen
dat zij daar veel begrip voor krijgen.
Het afgelopen jaar moesten we ook
onze planning voor onze bouwprojecten
aanpassen. Toch lukte het om drie
nieuwbouwprojecten op te starten. Ons
nieuwste project is in Haren. We gaan
daar vanaf begin 2021 bouwen aan de
Walstroweg, vlakbij het spoor. U leest
er in dit Woonblad meer over. Ook over
onze andere nieuwbouw in Haren en in
Nieuw-Roden.

We deden in 2020 ook weer mee aan het
onderzoek onder woningcorporaties, de
Aedes Benchmark. 850 huurders gaven
hun oordeel over onze dienstverlening.
Het doet me goed dat wij van onze
huurders weer hogere cijfers kregen.
Het cijfer voor reparaties (een 8,4!) vind
ik echt een mijlpaal.
Een andere mijlpaal die we in 2020 hebben behaald gaat over onze woningen.
Het gemiddelde energielabel is namelijk
nu een B. Ik ben trots op het grote aantal
woningen dat wij samen met de bewoners
energiezuiniger hebben gemaakt. En ook
hoeveel motivatie er bij mensen is om
aan isolatie en woningverbetering mee
te doen!
Intensief samenwerken en nauw met
mensen optrekken, dat doen we graag bij
Woonborg. In coronatijd hebben ook wij
gemerkt hoe belangrijk het is om goeie

relaties te hebben. En ook hoe belangrijk
het is dat het fijn en goed wonen is in de
buurten en wijken waar onze woningen
staan. Wij hebben daar veel aandacht
voor en ons nieuwe team met consulenten
leefbaarheid en wijkbeheerders gaan
daar nog meer tijd voor vrijmaken. Dat
nieuwe team gaat ook nog meer samenwerken met andere organisaties, zoals
welzijnsorganisaties. In dit Woonblad
maakt u kennis met ons nieuwe team
en er komen ook een paar mensen van
welzijnsorganisaties aan het woord.
Ik wens u veel leesplezier, een heel goed
en gezond 2021 en ik hoop u snel weer
persoonlijk te ontmoeten!
Esther Borstlap
Directeur-bestuurder van Woonborg

MET PENSIOEN
GEESKE VEENSTRA EN ALBERT BURING
In 2020 gingen twee oudgedienden bij Woonborg met
pensioen. Geeske Veenstra en Albert Buring.
Geeske kent u waarschijnlijk van de balie in Vries
of het Inwonersplein in Roden. Ze was ook vaak
aanwezig bij bijeenkomsten en evenementen.
Ze werkte bijna 15 jaar bij Woonborg.
Albert nam in december afscheid van Woonborg.
Hij was 40 jaar in dienst. Eerst als allround
vakman, de laatste jaren als huismeester in onze
appartementencomplexen.
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WONINGVERBETERING
MERELSTRAAT
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Deze winter hebben Roelanda Imminga en haar man
Ron een lekker warm huis. Plus twee dakkapellen,
een nieuwe keuken en wc. Supercomfortabel!
Maar ze hebben in de loop der jaren zelf ook
veel aan de woning gedaan.

HOE IS DE WONINGVERBETERING BIJ
JULLIE GEGAAN?
“Dit jaar wilde Woonborg renoveren. Ze kwamen met
z’n tweeën langs om ons het plan te laten zien. Het was
een goed gesprek. Ze waren verrast hoe mooi en netjes
ons huis er van binnen uitziet. Ze waren van plan om van
binnenuit te isoleren maar besloten om het vanaf buiten
te doen. Want alles moest natuurlijk weer in de oude
staat worden hersteld. De nieuwe keuken konden we niet
kiezen, de tegeltjes en het aanrechtblad wel. Maar het is
moeilijk om dat vanaf papier te doen. Dus gingen we naar
het kantoor van Woonborg. Maar goed ook, want het
aanrechtblad combineerde in het echt toch niet zo mooi
met de kastdeurtjes. Later moesten we de wc-tegeltjes toch
van papier kiezen, want door corona konden we niet meer
naar binnen bij Woonborg.”
WERKMANNEN OVER DE VLOER, HOE DOE JE
DAT TIJDENS CORONA?
“Ze werken buiten. We hebben onder de carport een tafel
met een senseoapparaat voor de koffie, suiker, koffiemelk
en koeken voor ze neergezet. Ze hebben ook een keet
maar hier zitten ze liever. Donderdags gaan ze een visje
halen en nemen ze er ook een mee voor Ron. Wij halen
vrijdags voor iedereen patat. Het zijn aardige jongens, ze
ruimen keurig op. Ze doen echt hun best.”

“WE WONEN HIER MET
ONTZETTEND VEEL PLEZIER”

Bijna alle verbeterprojecten van
Woonborg liggen vanwege de coronacrisis stil. Alleen projecten waar vooral
buiten gewerkt wordt, gaan door. Zoals
de twee woningen aan Merelstraat 10
en 12 in Vries. Projectleider Martijn
Vreeling van Woonborg had bijna elke
dag contact met de bewoners. In overleg
werden de werkzaamheden uitgevoerd.
Vooral bij de werkzaamheden van de
wc en keuken.

WAAROM HEB JE ZELF VEEL AAN JE HUIS
GEDAAN?
“Als je vertrekt uit een huurhuis hoort het in goede staat
te zijn. Nou dat was bij ons beslist niet zo. We zijn hier
komen wonen in 2002. Woonborg legde toen de cv aan,
maar een douche boven zoals bij de buurvrouw, dat wilden ze niet doen. Dan zou de huur te hoog worden, zeiden
ze. Dus wij moesten het doen met de douche die de vorige
bewoner had aangelegd, beneden in het schuurtje. We
hebben de woning zelf opgeknapt, zelf een douche boven
aangelegd en bijvoorbeeld een muur eruit gehaald. We
hebben alles zelf laten stuken. Maar wat ik dan niet snap:
als er een stopcontactje kapot was en je belde Woonborg,
dan vroegen ze of ik in het reparatiefonds zat. Nou, voor
je daar in kan gaan ze eerst kijken of alles goed is, anders
kan je er niet in. Maar sommige dingen waren gewoon al
versleten. In de schuur zat bijvoorbeeld nog een bakkelieten stopcontact. De directeur van Woonborg is toen nog
bij ons op bezoek geweest en toen is dat opgelost. Het is
alweer jaren geleden hoor.”
WIL JE HIER WEG?
“Nooit! We wonen hier met ontzettend veel plezier. Je moet
ons huis maar eens zien! Ik heb een hele grote tuin, ik zit
3 minuten van de winkel en 3 minuten van het bos.”
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31 NIEUWE APPARTEMENTEN

HET PERRON HAREN
Woonborg bouwt 31 nieuwe huurappartementen
aan de Walstroweg in Haren. Ze zijn geschikt
voor een- en tweepersoonshuishoudens en
bedoeld voor woningzoekenden van 23 jaar
en ouder. De appartementen komen in twee
woonblokken direct naast de nieuwe fiets- en
voetgangerstunnel die het centrum van Haren
verbindt met de wijk Oosterhaar. De planning is
dat de appartementen begin 2022 klaar zijn.

Dit nieuwbouwproject kwam tot stand
in nauw overleg met de voormalige
gemeente Haren. Al in 2011 werden
hierover de eerste afspraken gemaakt.
Het plan van de gemeente om een
nieuwe fiets- en voetgangerstunnel aan
te leggen, betekende destijds dat de flat
van Woonborg die er oorspronkelijk stond
moest worden gesloopt. Woonborg greep
de stedebouwkundige aanpassingen
aan om een plan uit te werken met
nieuwe energiezuinige appartementen
die aansluiten bij de wensen van de
doelgroep van nu.
Esther Borstlap, directeur van Woonborg
is blij dat na een jarenlange voorbereiding

de nieuwe sociale huurappartementen er komen. “Onze
twee nieuwe woonblokken
aan de Walstroweg krijgen
een moderne uitstraling. Ze
passen goed bij de omgeving
en bij de nieuwe tunnel. Het is
een levendige plek, vlakbij het
station en allerlei voorzieningen. Als je alleen woont of met
z’n tweeën en je zoekt een appartement
in Haren, dan biedt dit een mooie kans.
Ik verwacht dat deze nieuwbouw veel
mensen zal aanspreken. Bouwbedrijf Kooi
begint op korte termijn, alle voorbereidingen zijn klaar.”

Wilt u meer weten over dit nieuwbouwproject? Abonneer u dan
op de nieuwsbrief. Die vindt u bij
‘nieuwbouw’ op www.woonborg.nl

PUBLICATIE
VERHUUR
FEBRUARI
2021
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TIPS VOOR DE WINTER

UW TUIN IN
DIEPE RUST
De winter is de periode waarin alle planten, insecten en
ook veel grotere dieren tot rust komen. Insecten proberen
de winter te overleven door in afgestorven planten of tussen
afgevallen blad weg te kruipen. Belangrijk is daarom ook dat
de tuin vanaf ongeveer oktober met rust gelaten wordt.

In de winter kunt u het beste afgevallen blad zoveel
mogelijk laten liggen of in hopen in de tuin verwerken. Het bodemleven en de egels zullen u dankbaar
zijn. Ook afgestorven plantendelen niet afknippen.
Veel belangrijke insecten overwinteren juist hierin.
En het ziet er ook nog eens fascinerend uit wanneer
die plantendelen door rijp of sneeuw bedekt zijn.
Kan er ’s winters dan helemaal niet in de tuin gewerkt worden? Dit is maar ten dele waar. Zodra het
sneeuwt of vriest is het inderdaad het beste om de
tuin met rust te laten. Zolang de temperaturen boven
nul zijn kan die tijd echter wel gebruikt worden om
bijvoorbeeld winterharde, bladverliezende struiken,
bomen en vaste planten te planten of te verplanten.
De planten zijn in de winter in rust, maar ze gaan na
het planten wel nieuwe haarwortels vormen. Dit zal
in het voorjaar voor een betere groei zorgen. Vergeet
ook niet dat in december ook best nog voorjaarsbloeiende bolgewassen geplant kunnen worden.

Ook kunnen bij vorstvrij weer paden en terrassen
aangelegd worden. Dan kunt u daar, bij de eerste
mooie voorjaarsdagen, direct gebruik van maken!

Dit artikel werd geschreven door Hilko
Beishuizen, projectleider bij Dolmans
Landscaping Group
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Actie leerlingen De Poolster

TRAKTATIES MAKEN VOOR
TUINVOGELS
In oktober maakten leerlingen van
basisschool De Poolster in NieuwRoden traktaties voor tuinvogels. Ze
kregen vogelzaad, appels, pinda’s en
knutselmateriaal van Woonborg én een
instructiefilmpje erbij. Petra Tiegelaar,
medewerker van de financiële administratie
organiseerde het allemaal, samen met leerkracht Ilona Koning.
Hieronder ziet en leest u hoe u de traktaties maakt.

STEKELAPPEL
Steek het klokhuis uit de appel met
een appelboor. Druk zonnebloempitten
in de appel. Steek een takje door de
appel en maak er een touwtje aan vast.

VETDENNENAPPEL
Maak een touwtje vast aan de bovenkant
van de dennenappel. Smeer de dennenappel in met vogelpindakaas.

FRUITRING
Pak een stuk ijzerdraad. Rijg daar
gedroogd fruit aan en doppinda’s. Het is
handig om eerst een gaatje te maken in
de doppinda’s. Dat kan met een spijker.

NOG MEER TIPS?
Bekijk dan het instructiefilmpje op ons
YouTube kanaal: ‘vogelvoer knutsels
voor in de tuin’.
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Column

WOONFRAUDE
Het was ijskoud, terwijl ik op een winterse ochtend opnieuw
voor een dichte deur stond. Niet dat ik anders had verwacht,
want de huurder van het huis, die woonde er niet.

Buren hadden mij zes maanden daarvoor gebeld.
Ze vertelden me dat de buurman eigenlijk al een
jaar alleen maar post kwam halen. De rest van de
tijd werd het huis niet bewoond. Ze hadden lang
gewacht met aan de bel trekken. Het voelde niet
goed om de buurman te verklikken. Maar ze beseften
zich ook dat een heleboel mensen al jaren op een
wachtlijst staan om voor een woning in aanmerking
te komen.

“ER LAG POST
VAN MINIMAAL
EEN WEEK OP
DE DEURMAT”

De signalen van de bewoners waren zo sterk dat ik
hen beloofde om een onderzoek te starten. Ik begon
met het verzamelen van bewijzen. Ik stuurde brieven,
had telefonisch contact en bracht bezoeken aan
de woning op verschillende tijden. De huurder zelf
ontkende alles. Hij zou veel werken, maar bijna elke
avond wel thuis slapen. Zijn vriendin zag hij hooguit
twee keer per week, maar hij woonde niet samen.
Ik vroeg hem aan te tonen dat hij de
waarheid sprak, maar dat weigerde hij.
Dus daar stond ik om kwart over zeven
’s ochtends. Een paar dagen daarvoor had
ik een kaartje in de brievenbus gedaan om
mijn bezoek aan te kondigen. De deur voor
mij openen was zijn laatste kans om een
juridische procedure te voorkomen.
Maar het was duidelijk zichtbaar dat de bewoner
al een poosje niet in zijn huis was geweest. De
containers waren leeg, de sneeuw in de achtertuin
nog niet vertrapt en er lag post van minimaal een
week op de deurmat.
Ik belde aan, maar de deur bleef dicht. Ik gluurde
door de ramen om enig teken van leven te spotten.
Maar het huis zag er net zo kil uit als dat het buiten
ook was.
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Heeft u ook het vermoeden dat er woonfraude wordt
gepleegd in een van onze huurwoningen? Neem
dan contact met ons op. Denk bijvoorbeeld aan het
(gedeeltelijk) onderverhuren van de woning, het
gebruiken van de woning voor andere doeleinden
dan de bedoeling is of simpelweg omdat iemand er
niet woont. Het opsporen van woonfraude is voor
Woonborg een lastige, tijdrovende en kostbare
klus. Uw ogen en oren kunnen we daar goed bij
gebruiken.

Sinds november 2020 bestaat ons
team Sociaal beheer uit twee wijkbeheerders en twee consulenten. Op
pagina 15 stellen wij ze aan u voor.
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HET NETWERK VAN
WOONBORG
Bij Woonborg hebben we goede contacten met andere organisaties
in ons werkgebied. Vooral met organisaties die bijdragen aan de
gezondheid en het welzijn van onze huurders. Bijvoorbeeld met
’t Roderhart en Roderzon in de gemeente Noordenveld en met
Impuls in de gemeente Aa en Hunze.

‘T RODERHART
EN RODERZON
IN RODEN
Een paar jaar geleden zegden Jolanda Hummel
en Marije Huysman hun baan op bij het
Zonnehuis in Zuidhorn om voor zichzelf te
beginnen. Ze wilden blijven werken voor
ouderen maar dan op hún manier.
Kleinschalig, persoonlijk en zonder een
woud aan regels. Sinds eind 2014 runnen
ze ’t Roderhart in het Vasaliscomplex van
Woonborg in Roden en vanaf 2017 de Roderzon
in het appartement ernaast. Marije vertelt dat er sinds
corona wat minder bezoekers komen per dag, maar dat
ze vaker open zijn om de groepen klein te kunnen houden.
“We zijn er voor alle ouderen in de
gemeente Noordenveld en de gemeente
Tynaarlo die om allerlei redenen thuis niet
helemaal hun plekje meer vinden. Omdat
ze zich eenzaam voelen, omdat hun partner erdoorheen zit, omdat het geheugen
niet goed meer werkt of omdat er sprake
is van aandoeningen waardoor ze niet
meer zo goed de hele tijd thuis kunnen
zijn. De mensen komen bij ons voor
dagstructuur, activiteiten en gezelligheid.
We bereiden samen de warme maaltijd
voor ’s middags, we doen spelletjes of iets
creatiefs en natuurlijk drinken we koffie.
Gesprekjes zijn sinds corona belangrijker
geworden.

Vaak wordt zo’n dagopvang georganiseerd vanuit een verpleeghuis. In Vasalis
woont iedereen zelfstandig. Daardoor bereiken we een andere doelgroep. Mensen
die bij ons komen voor gezelschap, zijn
vaak cognitief nog heel goed. Je ziet dat
ze graag mensen helpen die wat meer
moeite hebben met het geheugen. Ik zie
vriendschappen ontstaan, dat mensen
elkaar ook in de weekenden bellen, als
wij niet open zijn. Een aantal van onze
bezoekers woont in Vasalis of in het complex er vlakbij.
Het contact met Woonborg is heel prettig.
Is er een technisch probleem? Willen we
een grotere ruimte of een andere indeling,

willen we iets met het terras? Binnen no
time staat er iemand van Woonborg om
samen met ons te kijken naar de mogelijkheden. Op dit moment kijken we of er in
het gebouw een AED kan komen, zodat
we kunnen reanimeren. Dat is fijn voor de
bezoekers van ‘t Roderhart en Roderzon,
maar ook voor alle bewoners!”

Wilt u meer informatie over deelname
aan ‘t Roderhart of de Roderzon?
Neemt u contact op met uw gemeente,
de afdeling WMO kan beoordelen of
uw bezoeken vergoed worden.

11

WOONBLAD editie 2 - 2020

BUURTBEMIDDELING VAN
WELZIJNSORGANISATIE IMPULS
Impuls is de welzijnsorganisatie in gemeente Aa en Hunze.
Hier kunnen mensen voor tal van vragen en problemen
terecht. Bijvoorbeeld over opvoeding, geldzorgen,
vrijwilligerswerk of eenzaamheid. Of over mantelzorg die
mensen boven het hoofd groeit. Maar misschien kent u
Impuls al als bemiddelaar bij problemen met de buren.
“Meestal gaat het zo: een huurder heeft
Woonborg gebeld omdat er iets aan
de hand is in de straat of in een wijk.
Of omdat er ruzie met de buren is.
Woonborg zoekt naar oplossingen, maar
gaat het om gedrag – daar hebben wij
meer expertise in. Dus belt de consulent van Woonborg ons om te kijken of
buurtbemiddeling mogelijk is. De lijntjes
zijn kort en dat werkt hartstikke fijn.” Aan
het woord is Martine Hopman, buurtwerker en coördinator buurtbemiddeling bij
Impuls. Ze constateert dat sinds corona
mensen steeds vaker zelf de weg naar
buurtbemiddeling weten te vinden. “We
zijn er niet alleen voor huurders maar
voor iedereen in onze gemeente.”
Wie buurtbemiddeling belt, krijgt eerst
een intakegesprek met Martine. Als zij
denkt dat buurtbemiddeling kan helpen,

gaan twee buurtbemiddelaars aan de
slag. Normaliter komen ze samen op
huisbezoek maar sinds corona gaat
het telefonisch. Eén van de twee belt en
bespreekt het daarna met de ander. Want
onafhankelijkheid en zorgvuldigheid
staan voorop. “Het gesprek gaat over wat
er is gebeurd, mensen luchten hun hart
en we kijken naar hoe de relatie met de
buren eerst was. Vaak was die goed. ‘Hoe
voelt dat nu voor u?’, vragen we bijvoorbeeld. We vragen ook wat mensen aan
de relatie met de buren willen veranderen
en hoe ze dat zelf zouden willen aanpakken. Wij leggen de oplossing dus niet op
tafel. Daarna proberen we zo’n zelfde
soort gesprek met de buren aan te gaan.
Het is ons doel dat ze weer met elkaar
gaan praten, om samen een oplossing
te vinden. Wij kunnen ze daarbij ondersteunen.”

Sinds de lockdown van september door
corona neemt het aantal aanvragen voor
buurtbemiddeling toe. “Iedereen is thuis,
er zijn sneller spanningen, ook met de
buren. Sommige mensen zijn hun werk
kwijtgeraakt en hebben daar stress van.”
De buurtbemiddelaars van Impuls zijn
onafhankelijk. Ze zijn geschoold in het
bemiddelen bij conflicten. “Maar ze zijn
ook een schakel naar hulpverlening.
Bijvoorbeeld wanneer ze signaleren dat
het gaat om een mantelzorger die er
helemaal doorheen zit. Ze kunnen dan
bijvoorbeeld voorstellen dat een van onze
consulenten mantelzorg contact opneemt.”

Heeft u hulp nodig bij bemiddeling
tussen u en uw buren? Neem gerust
contact op met de coördinator
buurtbemiddeling van Impuls via
(06) 132 274 83 of mail naar
buurtbemiddeling@impulsaaenhunze.nl
Adres: Brink 10, Gieten.

Deze NIEUWSbrief is een uitgave van Algemene Huurdersvereniging WOON
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NIEUWS /2
Bericht van de voorzitter

Terugblik 2020 en vooruitblik
De coronacrisis heeft in het voorjaar van 2020 roet in het eten
gegooid. De ledenvergadering van 31 maart ging niet door en
het bestuur had alleen contact via telefoon en vergaderde via
de computer. Het bestuur heeft sinds de versoepeling van de
coronamaatregelen de draad weer opgepakt.
Helaas heeft de tweede golf aan alle
fysieke afspraken opnieuw een einde
gemaakt en zijn we weer terug op de
digitale snelweg.

Advies huurverhoging
Met Woonborg spraken we onder andere
over de huurverhoging en Thuiskompas.
Wij hebben Woonborg geadviseerd om dit
jaar geen huurverhoging door te voeren
vanwege de coronacrisis. Verder hebben
wij geadviseerd om het stapsgewijs door
te voeren als het wel door zou gaan. Daarnaast hebben we nogmaals aangegeven
dat wij tegen de inkomensafhankelijke
huurverhoging zijn. Deze adviezen heeft
Woonborg helaas niet overgenomen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Over de huurverhoging zijn we het niet
eens met Woonborg en we blijven dit dan
ook aan de orde stellen. Over andere zaken
komen onze standpunten overeen. Net

als Woonborg vinden wij betaalbaarheid
en beschikbaarheid het allerbelangrijkste
voor onze huurders. Over de verhuurdersheffing maken wij ons zorgen, dit heeft het
kabinet helaas niet verlaagd.

Geen Ledenvergadering, wel
Prestatieafspraken
AH WOON had de jaarlijkse ledenvergadering graag in oktober willen houden,
het liefst in een zaal, maar ook toen
was dit niet mogelijk. We zitten wel
weer (digitaal) om tafel met Woonborg,
gemeenten en andere huurdersorganisaties om prestatieafspraken te maken.
We hebben het dan ook over betaalbaarheid, beschikbaarheid, mensen van GGZ
die in de wijk komen wonen etc. Wij knokken voor het belang van de huurders die
al ergens wonen of een (ander) huurhuis
zoeken. Wij stellen kritische vragen en
komen met voorstellen. We blijven ons
sterk maken voor de gewone huurder!

Voorzitter Ja

n Emmens

Ik ga ervan uit dat we elkaar in 2021
weer kunnen ontmoeten bij een van
onze activiteiten.
Een gezond en gelukkig 2021 gewenst!
Jan Emmens
Voorzitter AH WOON

Aspirant bestuurslid

Nieuw in het bestuur: Pim Hangjas
Ik kom van oorsprong uit Haarlem en ben
30 jaar geleden in Roderesch gaan wonen
en werken. Woon nu in Roden met mijn
vrouw. Samen met mijn zoons hebben we
een eigen bedrijf: Hangjas V.O.F.-Dienstverlening en Computerservice.
Ik hoop samen met de medebestuurders
een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van AH WOON met als wens een
fijne samenwerking met o.a. Woonborg.

Blijf allen gezond in deze voor iedereen
moeilijke tijd. Ik ga ervan uit dat we elkaar
binnenkort zullen ontmoeten!
• Noot van de redactie: Helaas heeft het
bestuur van AH WOON Pim dit jaar niet
officieel kunnen voordragen als nieuw
bestuurslid omdat er geen jaarlijkse
ledenvergadering kon plaatsvinden.

Komt u het bestuur
van AH WOON
versterken?
AH WOON is een vrijwilligersorganisatie
van, voor en door huurders. Samen werken
we aan onze doelstellingen. Maar om deze
gerealiseerd te krijgen, is bestuurskracht
nodig. Om dat op peil te houden zijn we altijd op zoek naar versterking. Naar denkers
en doeners. Naar bestuurs- en teamleden.

Geen Algemene Ledenvergadering 2020

Lees de jaarstukken op AHWOON.nl
De jaarlijkse ledenvergadering was
dit jaar gepland op dinsdag 31 maart.
De flyers om u uit te nodigen waren
al gedrukt en lagen klaar om bij u te
bezorgen. Vanwege de coronapandemie
hebben we de bijeenkomst op het laatste
moment helaas moeten annuleren.

Jaarstukken op de website
U komt te werken in een leuk team en
wordt ondersteund door professionals.
Daarnaast bieden we verschillende opleidingsmogelijkheden. Dé kans om op veel
terreinen kennis en ervaring op te doen,
terwijl u tegelijk iets heel nuttigs doet!
Kijk voor meer informatie op de website.

U kunt op de website AHWOON.nl de
volgende jaarstukken lezen:
• Verslag Algemene Ledenvergadering
12 maart 2019
• Jaarverslag 2019
• Financieel jaarverslag
• Werkplan 2020
• Begroting 2021

Vergoeding
Bij AH WOON werken we met vrijwilligers,
maar u krijgt voor de werkzaamheden
wel een vrijwilligers- en een onkostenvergoeding.

o Het bestuur werkt aan het Werkplan
2021. De Acccountant van Woonborg
is nog bezig met de Financiële
Jaarcontrole 2019.

Aftreden Jelly en Johan
Op 31 maart zouden Jelly van den
Bosch en Johan Klöpping officieel
aftreden, Jelly als voorzitter en Johan als
bestuurslid. Dat hebben we vanwege de
corona moeten uitstellen.

Doe een melding bij het Registratiepunt Huurcommissie
De Huurcommissie heeft op verzoek van
minister Ollongren een registratiepunt
opgezet waar huurders die door de
coronacrisis in de financiële problemen
zijn geraakt een melding kunnen doen.
Zo wil de minister meer zicht krijgen op

hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren
voor huurders die in de knel zitten.

Doe een melding bij het
Registratiepunt
De Woonbond vindt dat de minister véél
meer moet doen om
huurders tegemoet
te komen in de crisis
en roept de huurders
die nul op het rekest
kregen van hun
verhuurder, op om
een melding te doen
bij het registratiepunt.
Ga hiervoor naar
de website
Huurcommissie.nl

Telefonisch melden ook mogelijk
Het gaat om een online registratiepunt
maar huurders die geen toegang hebben
tot internet kunnen hun registratie ook
telefonisch doen via de helpdesk van de
Huurcommissie.
Het telefoonnummer is: 070-375 4300,
bereikbaar maandag t/m vrijdag van
9.00 -12.00 uur en van 13.00 -17.00 uur.

Nog geen lid?
AH WOON behartigt al bijna 30 jaar de
belangen van huurders van Woonborg.
Voor slechts € 6,00 per jaar bent u lid.
Aanmelding via ahwoon.nl is het handigst
voor u en voor ons. Het lidmaatschap
wordt dan jaarlijks automatisch van uw
rekening afgeschreven.
secretariaat.ahwoon@gmail.com
WOONFOON: 06-44392795
www.ahwoon.nl
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KNARRENHOF IN PEIZE?
Een Knarrenhof in Peize? Als het
aan een groepje enthousiaste
ouderen uit de gemeente
Noordenveld ligt, staat dat er
over een paar jaar. Er ligt een
voorstel bij burgemeester en
wethouders van de gemeente en
bij de gemeenteraad.
Een Knarrenhof is een hofje met
levensloopbestendige huizen, deels
sociale huur en deels koop. Bedoeld voor
senioren die fijn willen wonen en een
beetje naar elkaar willen omkijken. Het
idee is ontwikkeld door Knarrenhof.nl

Zij bouwden al twee hofjes in Zwolle. In
bijna alle kranten verschenen enthousiaste
verhalen van bewoners. Tjitte de Jong uit
Norg las ze en wilde er meer van weten.
In de gemeente Noordenveld was al een
initiatiefgroep, waar hij zich graag bij
aansloot.
Tjitte: “Een Knarrenhof, op z’n Drents
‘Noaberhof’, is deels sociale huur en
dus trok ik bij Woonborg aan de bel.
Vanaf het eerste moment was er een
klik. Dat wil niet zeggen dat het een
gelopen race is. Bij lange na niet! Dit
zijn trajecten waar je met veel geduld
aan moet trekken, duwen en masseren.
Ik heb in de lokale en provinciale
politiek gezeten dus dat spel ken ik.
We hebben inmiddels een leuke locatie

gevonden in Peize, die past binnen het
bestemmingsplan. We hopen op dertig
gelijkvloerse huizen in een carré-vorm
met een gemeenschappelijke ruimte.
We hebben net de omwonenden
gevraagd hoe zij het vinden als we hier
zo’n Noaberhof gaan bouwen.”

WAT VINDT WOONBORG VAN
EEN KNARRENHOF?
Dinie Rotman, beleidsmedewerker:
“Wij vinden het initiatief van een
Noaberhof heel interessant. En vinden
het mooi dat Tjitte de Jong contact
met ons heeft gezocht. Het zou een
goeie aanvulling zijn op het beleid
van Woonborg om levensloopbestendig te bouwen. De gesprekken lopen
allemaal nog en we weten ook nog
niet of het ook echt doorgaat. Wordt
vervolgd!”

ACTIE VOOR GEZINNEN
GEMEENTE AA EN HUNZE
De gemeente Aa en Hunze start met de actie Junior
Energiecoach. Dat is een spel waarbij kinderen 5 weken
lang aan de slag gaan met energiebesparing thuis. Er
is plek voor 50 gezinnen. De inschrijving voor Junior
Energiecoach start vanaf 1 januari. Meedoen?
Ga naar www.juniorenergiecoach.nl

BURENDAG IN VRIES
Op de 4e zaterdag in september was het weer
burendag. Medewerkers van Woonborg gingen
langs bij bewoners aan de Sprikkenveen in Vries.
Ze hadden een foodtruck geregeld met lekkere
broodjes en soep. Er kwamen zo’n 45 buurtgenoten
langs. Het was een heel gezellige bijeenkomst.
En ook al was het soms lastig, iedereen hield zich
natuurlijk aan de 1,5 meter afstand.
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NIEUW TEAM
SOCIAAL BEHEER
Wij stellen graag ons team Sociaal beheer aan u voor. Marijke Neef en
Esther van der Leij zijn beiden consulenten leefbaarheid, Riemer van Dijk
en Leonard Pikkert werken als wijkbeheerder. Zij zijn uw aanspreekpunt in
de wijk en u zult ze regelmatig tegenkomen bij u in de buurt.
OP DE BUS:
Riemer van Dijk en Esther van der Leij
Beiden werken vanaf november bij
Woonborg. Hiervoor werkten Riemer
en Esther bij andere woningcorporaties.
Ze gaan samen aan de slag in de
gemeente Noordenveld.
VOOR DE BUS:
Leonard Pikkert en Marijke Neef
Voor u waarschijnlijk bekende Woonborggezichten. Leonard werkte eerst als
allround vakman, sinds 1 november is hij
wijkbeheerder. Marijke werkt sinds 2 jaar
als consulent. Woont u in de gemeente
Groningen, Aa en Hunze of Tynaarlo,
dan zijn zij uw aanspreekpunt.

WAT DOET HET TEAM
SOCIAAL BEHEER?
De wijkbeheerders zijn vaak bij u in de
buurt. Ze controleren groenonderhoud
en komen langs in appartementencomplexen. Komt u ze tegen? Spreek ze
vooral aan als u iets opvalt of als
u zich ergens zorgen over maakt.
Daar zijn ze voor.
Onze consulenten houden zich bezig
met overlast en hebben veel contacten met welzijnswerk en gemeenten.
Daarnaast helpen ze huurders als die
een actie in de buurt willen organiseren. Neem contact met ze op als u een
idee heeft. Ze vinden het altijd leuk om
mee te denken.

WOONBLAD editie 2 - 2020
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CORONAPROOF
‘EERSTE STEEN’
LEGGEN
Het is 1 oktober en nieuwe coronamaatregelen zijn net ingegaan.
Woonborg moet haar feestje in Nieuw-Roden omgooien. Daar zal
huurder René in het bijzijn van de wethouder, mensen van Woonborg en
toekomstige bewoners de eerste steen leggen van het rijtje dat Woonborg
daar samen met aannemer HuneBouw aan het bouwen is.

René woont zijn hele leven al in de Burgemeester
Bloemersstraat, op nummer 2. Hij heeft de eer om de
starthandeling te verrichten van de bouw van de nieuwe
nul-op-de-meter huurwoningen van Woonborg. Hij plakt de
symbolische eerste steen van het huis van zijn buren. “Een
beetje recht hee René”, lacht zijn moeder vanaf de zijlijn.
“Dat was het dan”, zegt René. Hij is een man van weinig
woorden.
“Een stoere keus van Woonborg om nieuw te bouwen”,
aldus wethouder Kirsten Ipema van gemeente Noordenveld.
“De bewoners hebben een belangrijke rol gehad in het
ontwerp. Alles is met hen besproken en dit is eruit gekomen.
Dit is wat de bewoners willen.”
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Door de nieuwe coronamaatregelen was er maar een klein
gezelschap bij het startmoment. Enkele huurders kijken
vanuit het slaapkamerraam of van achter het hek toe.
Om het echt coronaproof te maken had projectleider
Jan van Goor van Woonborg nog snel even een bar
van steigerplanken gemaakt.
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“Tot nu toe is alles exact volgens planning verlopen. Het
ontwerp, de vergunning… alles”, zegt projectleider Jan
van Goor van Woonborg. Toch niet helemaal, want terwijl
de aannemer al een paar weken bezig is ligt er nog geen
ondertekend contract. Daarmee hebben Woonborg en
HuneBouw gewacht tot het officiële startmoment. Links
Jan van Goor, rechts Klaas Graveland, directeur van
HuneBouw.

Na afloop wordt René geïnterviewd.
Heb je zin in je nieuwe huis?
“Ja, natuurlijk! Dat olde huus is schoon af!”
Hoe was het om mee te praten over het ontwerp?
“Zij kwamen met een plan aanzetten.” Zij, daarmee bedoelt hij Woonborg. “Dat vonden we als
huurders helemaal niks. Toen is het afgeblazen.
Maar nu ben ik er goed over te spreken.
Het is levensloopbestendig en duurzaam.
Duurzaam, dat is de toekomst.”

BIJZONDER BOUWPROCES
Het bouwproces is bijzonder. De woningen die op deze
plek stonden zijn duurzaam gesloopt, dat wil zeggen dat
alle materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden.
Dat de woningen nul-op-de-meter
worden en levensloopbestendig zijn,
WOONBORG
dat is bij Woonborg al zo goed als
BETROK HEN BIJ
normaal bij nieuwbouwprojecten.
IEDERE ONTWERPSTAP Uniek is wel het ontwerpproces.
Het is al heel mooi als toekomstige
bewoners mogen meekijken en suggesties geven op het
moment dat het ontwerp al zo goed als definitief is. Bij de
woningen in de Burg. Bloemersstraat ging het anders.

MEEDENKEN, MEEPRATEN, MEEBEPALEN
Wie hier zouden komen wonen, dat was vanaf het begin
duidelijk: de bewoners van het nog af te breken rijtje huurwoningen om de hoek. Woonborg betrok hen bij iedere
ontwerpstap. Dat was wel even wennen voor de meesten,
want in de eerste bijeenkomst stond er nog helemaal niets
op papier. De input van bewoners werd meegenomen
in de eerste schetsen van de woningen en de openbare
ruimte. Natuurlijk hadden Woonborg én de gemeente niet
te vergeten, ook zo hun voorkeur. Maar het plan dat zij als
beste beoordeelden, dat vonden de bewoners geen goed
idee. Te stads! Dat plan is het dus ook niet geworden. Wél
een plan waar de toekomstige bewoners, Woonborg en de
gemeente achter staan. Er viel dus heel wat te vieren,
op 1 oktober in de Burg. Bloemersstraat!

WOONBLAD editie 2 - 2020
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Architect Foppe Hoekstra over appartementen in Roden

SLIM BOUWEN OP EEN
SMAL STUKJE GROND
Ruim een jaar geleden trokken de eerste jongeren in het gloednieuwe
appartementencomplex aan de Raadhuisstraat in Roden. Foppe
Hoekstra van Architectenbureau Van Manen en Zwart, blikt terug.

“Op een dag zat de aannemer waar wij veel mee
samenwerken (Geveke Bouw uit Eelde) om tafel
met Woonborg om te praten over die lege kavel
tegenover het gemeentehuis in Roden. De grond lag
al heel lang braak, de gemeente wist eigenlijk niet
wat ze ermee aan moest. Het was een heel smal
stukje tussen woningen en bedrijven. Tegelijkertijd
was Woonborg op zoek naar een plek in Roden om
te bouwen voor jongeren. Liefst in het centrum, mooi
dichtbij de winkels. Wat zou er mogelijk zijn op die
smalle kavel? Woonborg vroeg de aannemer en ons
om daar op te puzzelen.
Geveke en wij hebben een woonconcept bedacht dat
hier zou passen: een centraal trappenhuis met daaromheen compacte appartementen van zo’n 50 m2,
maar wel met een aparte slaapkamer en een ruim
woon-eetgedeelte. Dat idee hebben we uitgewerkt
naar een ontwerp voor deze specifieke plek. Het
trappenhuis zit in het midden en neemt relatief weinig
plek in beslag. Daardoor zijn de appartementen
best ruim.

Ik wilde de gevel mooi laten aansluiten bij de andere
gebouwen in de straat. Aan de overkant staat het
gemeentehuis: een gebouw met rijke details en mooi
metselwerk. Ook het appartementencomplex heeft
een apart metselpatroon gekregen. Dat maakt het
gebouw strak en stoer, een stijl die past bij jongeren.
Woonborg vond het een goed ontwerp, maar je hebt
ook met de Welstandscommissie van de gemeente te
maken, zeker als het om zo’n prominente plek gaat.
Toen hebben we wat meer variatie aangebracht in
kozijndieptes, het ene raam ligt wat verder terug
dan het andere en daardoor krijg je verschillende
schaduwwerking. Daardoor springt het gebouw er
net wat meer uit.”
Het jongerencomplex aan de Raadhuisstraat in Roden heeft
sinds dit najaar een naam: het Pakhuis. De naam verwijst
naar vroeger toen de familie Scheepstra op deze plek een
graanpakhuis had.
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SAMEN AAN DE SLAG
IN DE TUIN
Bijna alle tuinen van de bewoners stonden
namelijk vol struiken en bomen. En sommige gevels waren tot aan de dakgoot
bekleed met klimop. De aannemer kon
er niet goed bij. De bewoners zagen het
probleem van de aannemer, maar tegelijkertijd zagen ze op tegen het snoeiwerk
en het wegbrengen van al dat tuinafval.

In Haren, aan de Spijkerboor en
Nieuwlandsweg, worden 26 woningen
gerenoveerd. Alle bewoners doen aan
dit verbeterproject mee. De jongste is 34,
de oudste 95 jaar. Voordat het project
kon beginnen, organiseerden ze een
gezamenlijke tuindag.

Samen met onze consulent Anja Smink en
projectleider Jan van Goor organiseerden
ze daarom een tuindag. Iedereen deed
mee, zelfs kinderen en kleinkinderen
werden opgetrommeld. Woonborg
regelde de catering, zorgde dat er hulp
kwam van tuinmannen van DonkerGroen
en ook aannemer Gils was erbij. Het
was een groot succes. De aannemer kon
daarna snel aan het werk.

WOONBLAD editie 2 - 2020
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Tip van de vakman

DOUCHEKOP ONTKALKEN
Zit er witte aanslag
op uw douchekop en

De gaatjes in de douchekop zijn
gemaakt van flexibel zacht materiaal .
Daar komt snel kalk tussen .

stroomt het water niet
goed door? Dan zit er
waarschijnlijk kalk in
de gaatjes. Zo lost u
dat probleem op.

U voorkomt kalkaanslag door regelmatig de
douchekop schoon te maken met een doekje .
Een schoonmaakmiddel is niet nodig.

Klaar!

THERMOSTAATKRAAN LOS MAKEN
Zit de
thermostaat-

Zet de kraan 1x per maand op de koudste
stand . Laat het water 1 minuut stromen .

kraan weleens
vast? Zo voorkomt u dat.

Zet daarna de kraan op de heetste stand .
Laat het water 1 minuut stromen .
Zet daarna de kraan weer in het
midden , op 38 graden .

Maak na elke douchebeurt de kraan en de
wand- en vloertegels
schoon . Zo voorkomt u
schimmel en kalkaanslag.
Als u dit altijd doet, dan is
schoonmaken eenvoudiger.
U heeft geen agressieve
schoonmaakmiddelen
nodig.

In elk Woonblad
plaatsen we een tip
van de vakman.
Tip gemist?
U vindt ze ook op
www.woonborg.nl

21

WOONBLAD editie 2 - 2020

WIJK IN EEN NIEUWE JAS
In de wijk Oosterhaar in Haren is de afgelopen jaren flink wat
gebouwd, verbouwd en veranderd. En we zijn nog niet klaar! We zijn
er trots op wat we samen met bewoners, gemeente en allerlei andere
partijen hebben bereikt. Hieronder krijgt u daar een korte impressie

2018: RENOVATIE WINDEWEG
Aan de Windeweg zijn 5 gezinswoningen
opgeknapt. Ze zijn nu Nul op de Meter.

van. In het volgende Woonblad komen we er uitgebreider op terug.

2011: RENOVATIE 47 WONINGEN
AAN DE IRISLAAN EN ANJERLAAN
Je zou het misschien niet zeggen, maar
dit zijn woningen die gebouwd zijn in de
jaren 60. In 2011 werden ze van binnen
en buiten gerenoveerd.

2017: NIEUW WINKELCENTRUM
EN APPARTEMENTEN
De eerste plannen voor het nieuwe
winkelcentrum waren er al in 2002.
Woonborg verhuurt boven de winkels
appartementen voor senioren.
2012: MEDISCH CENTRUM IN
HAREN GEOPEND
In november 2012 werd het nieuwe
medisch centrum in Haren geopend. Het
staat aan de Mellenssteeg. Op verdieping
erboven zijn appartementen.

WETHOUDER BEZOEKT
NIEUWBOUWPROJECT HAREN
We bouwen nieuwe woningen aan de
Ridderspoorweg en Windeweg in Haren.
Onlangs kwam wethouder

2020: SLOOP EN NIEUWBOUW
32 NUL OP DE METER WONINGEN
Aan de Ridderspoorweg, Anjerlaan
en Windeweg verhuurde Woonborg
woningen die gebouwd waren in de jaren
60. Ze waren verouderd en samen met de
bewoners besloten we om ze te slopen en
te vervangen door nieuwbouw.

2017: WOONGEBOUW VOOR
WOONGROEP HESTIA
Vlakbij het winkelcentrum, aan de
Zonnedauwweg staat het gebouw van
woongroep Hestia Haren. Woonborg
verhuurt de appartementen.

Roeland van der Schaaf langs. Hij werd
ontvangen door Esther Borstlap, directeur
van Woonborg en Bert Doldersum,
bedrijfsleider van bouwbedrijf Paas.
Esther Borstlap zei dat ze het
jammer vond dat er door
corona geen officieel moment
kon zijn met bewoners
erbij. “Maar dat doen we
later, zodra het kan.” De
wethouder vertelde dat hij
de ontwikkeling in de wijk
Oosterhaar op de voet

volgt. “Het is hier in 10 jaar tijd enorm
veranderd. Als de nieuwe woningen klaar
zijn, dan kom ik graag weer kijken.”
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Stuur uw antwoord voor
15 maart 2021 naar
Woonborg.
Onder de juiste
inzendingen verloten we
vijf tegoedbonnen.
Mail uw oplossing naar
info@woonborg.nl of stuur
een kaartje naar Woonborg,
Postbus 3, 9480 AA Vries.
Vergeet niet uw naam en
adres erbij te zetten!
De oplossing van de
vorige keer was:
TUINAMEUBLEMENT
Prijswinnaars zijn:
P. Weening (Zuidlaren)
T. Beuving (Roderwolde)
L. Maat (Roden)
B. van der Zwaag (Zuidlaren)
A. Dijk (Annen)

Elk woord bevat minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Als alle hieronder
opgegeven woorden in het diagram zijn weggestreept, blijft er een aantal letters over. Lees deze letters
regel voor regel van boven naar beneden, zo vindt u de oplossing. Veel puzzelplezier.

APPELBEIGNET
ARMEN
ARRENSLEE
BED
BOWL
CHAMPAGNE
ENGEL
EZEL
GEBAK
GEBORENE
GELUK
GESCHENK
GOUD
KAARS
KAMEEL

KERSTBAL
KERSTDAG
KERSTENGEL
KERSTFEEST
KERSTKRANS
KERSTSTER
KIND
KINDJE
KOMST
KRIBBE
LAAT
LIED
LIEDJE
MIRRE
NAASTE

NACHTMIS
NOËL
OLIEBOL
OPEN
PEINZEN
PIEK
RENDIER
RUST
RUSTEN
SCHALMEI
SCHAPEN
SCHAT
SFEER
SLEE
SLINGER

SNEEUW
SPAR
STERREN
STOL
STRO
TAART
TIC
TOEDEKKEN
VERSIERING
WACHT
WAKEN
WARMEN
WENSEN
WIEROOK
WIJN

stap 2:
knip een mond
uit het pak
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stap 3:
versier het pak
met de gezichten

stap 4:
leg vogelvoer in de
mond en laat de vogels
maar komen!

vouwlijn

stap 1:
neem een melk of vla
of yoghurt pak

kniplijn

-ACTIE
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ZO DOE JE MEE AAN DE KNUTSEL-ACTIE
• Maak je eigen vogelvoerhuisje van een een melk,
vla of yoghurt pak
• Versier het met de gezichten
• Maak een foto van jouw knutsel
SPELREGEL:
Deze actie is voor kinderen tot 14 jaar. Alleen kinderen van
huurders van Woonborg komen in aanmerking voor de prijs.

MAAK KANS OP EEN
KLEURPAKKET
Stuur voor 15 januari je foto naar info@woonborg.nl
Onder de mooiste inzendingen verloten wij een kleurpakket.

REPARATIES
Maak eenvoudig zelf een afspraak met een van onze vakmannen via Mijn Woonborg
op www.woonborg.nl. Of bel met een van onze medewerkers van de frontoffice.

Eduard Kremer

Frida Wubs

Roelie Kwant

Sonja van der Wal

Lotti de Raad

KANTOOR VRIES
Tynaarlosestraat 1
Postbus 3
9480 AA Vries
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
09.00 - 16.00 uur,
vrijdag 09.00 - 12.00 uur
Let op: Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden,
is de balie in Vries weer open.

REPARATIES
Mijn Woonborg (klantportaal.woonborg.nl)*
0592 30 36 00

Schoolstraat 50
9301 KC Roden

INSTALLATIES
Gemeente Noordenveld  Mebatherm
mebatherm.nl
050 502 79 79
Gemeente Aa en Hunze, Tynaarlo, Groningen  Gaslijn
gaslijn.nl
050 534 77 88

Zodra de coronamaatregelen
versoepeld worden, zijn wij weer
elke dinsdagmiddag aanwezig op
het Inwonersplein.

Ontstoppingen en dakgoten  Peter Kuil
(onderdeel van Combinatiefonds)
peterkuil.nl
050 503 57 54

INWONERSPLEIN
RODEN

CONTACT
info@woonborg.nl
(0592) 30 36 00

Glasschade  De Samenwerking
(onderdeel van Combinatiefonds)
samenwerkingglasverzekering.nl
0800 022 61 00
Gas en elektriciteit  Enexis
0800 9009
Water  Waterbedrijf Groningen of Watermaatschappij Drenthe
050 368 86 88 (Groningen)
0592 85 45 50 (Drenthe)

* Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om een reparatie te plannen
via Mijn Woonborg. Dit kan weer als de maatregelen versoepeld worden.

