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“ Ondernemer 
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in Oosterwolde” 
PAND ZOEK ONDERNEMER

Ik ga samenwonen,  
moet ik WoonFriesland 
daar ook van op de  
hoogte stellen?
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Nieuwe
stijl

Voor u ligt de WoonNieuws 
nieuwe stijl. Zoals we onze huur-
woningen regelmatig onderhouden en een 
update geven, zo doen we dat ook met onze 
huurderskrant. Belangrijkste verandering? Bij de 
redactievergadering was een van onze huurders 
aanwezig, mevrouw Noot uit Heerenveen. En 
voor het volgende nummer nodigen we opnieuw 
huurders uit. 

Huurders die meepraten over de invulling van 
WoonNieuws. Ook dat past bij hoe we zijn: 
Gewoon doen en gewoon Dóen! 

De komende edities ga ik deze Binnenkomer op 
pagina 2 gebruiken om u iets te vertellen over wat 
me heeft beziggehouden of heeft geraakt. Of over 
een situatie die goed is opgelost. Iets wat u én mij 
aanspreekt.

WoonNieuws is er voor al onze huurders, voor u!  
Ik hoor graag wat u van het blad vindt. 
En heeft u een idee of een onderwerp voor 
een volgend nummer? Laat het ons weten via 
info@woonfriesland.nl.

Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder

Pand zoekt 
ondernemer 
met lef
> 7
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De bewoners van de seniorenwoningen van wooncomplex Het Riich op Schiermonnikoog gingen 
het met elkaar aan, nieuwbouw zou er komen! En dat is niet zomaar iets. Bouwprojecten waarbij 
oude woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, zijn intensieve trajecten. Begin 
dit jaar zijn de eerste zeven woningen opgeleverd. Zelfs de straatnaam is nieuw: Bouwes Tieuwn.

met een verhuizing een intensief traject. Mooi 
om te zien is de betrokkenheid van de bewoners 
met elkaar en de eilanders. Alle bewoners 
hebben volmondig ‘ja’ gezegd tegen dit project 
en Schiermonnikoog is straks 14 mooie, nieuwe 
seniorenwoningen rijker.” 

“Het was even puzzelen om tijdelijke 
huisvesting te regelen voor de 

bewoners. WoonFriesland heeft 
huizen beschikbaar gesteld en ook de 
gemeente kon een huis inzetten voor 
de tijdelijke huisvesting. De bewoners 
hebben uitzicht op de bouwlocatie en 
de medewerkers van de thuiszorg zijn 

goed op de hoogte en behulpzaam. Dat 
zorgde voor een soepele overgang voor 

deze bewoners op leeftijd.”

Martje Mulder, beleidsmedewerker 
gemeente Schiermonnikoog

Senioren betrekken
nieuwe woning

IN DE 
SPOTLIGHT

Met de nieuwbouw van deze 14 
seniorenwoningen is het woongenot 
voor de senioren sterk verbeterd. 

Behalve dat de vorige woningen gedateerd 
waren, was er weinig gelegenheid voor familie 
om te overnachten. De nieuwe woningen hebben 
op de etage een extra slaapkamer gekregen. Op 
een eiland wel zo prettig. Op deze manier hoeft 
familie niet meer de aparte logeerkamers van 
Het Riich te gebruiken. Nog een nadrukkelijke 
wens van de bewoners was het behoud van de 
bestaande binnentuin, die tussen de twee rijen 
nieuwe woningen een plek heeft gekregen. Alle 
woningen zijn voorzien van zonnepanelen en 
hebben het A++ energielabel, wat zorgt voor 
lagere energiekosten en meer woongenot.

Betrokkenheid
Francis de Ruiter, medewerker klantcommunicatie 
van WoonFriesland, vindt de unanieme 
instemming van de bewoners bijzonder. “Het 
zijn allemaal bewoners met een eigen verhaal. 
Vier van hen hebben een leeftijd tussen 85 en 
101 jaar en dan is zo’n sloop-nieuwbouwproject 

En nu verder
Dit voorjaar, nadat de sloop van de oude 
woningen is afgerond, start WoonFriesland met 
de bouw van de tweede rij. De oplevering staat 
begin november gepland. “De bouw van de 
eerste woningen, die samen met de plaatselijke 
aannemer Romke Dijkstra is uitgevoerd, verliep 
heel voorspoedig”, zegt projectleider Jan Melle 
Schippers van WoonFriesland. “We verwachten 
nu ook na een soepel bouwproject zeven mooie 
nieuwe woningen op te leveren.” 

“ Schiermonnikoog is aantrekkelijk om te leven en 
te werken en voldoende en goede huisvesting 
speelt daar een belangrijke rol in. Met de 
bouw van deze seniorenwoningen is ook het 
gesprek gestart met WoonFriesland om nog 
een aantal woningen te bouwen voor andere 
doelgroepen.”

 
  Wethouder Willem Meerdink,
  gemeente Schiermonnikoog

“Ik geniet elke 
dag van de 

lichte ruimte”
De heer Kaspers
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De bewonerscommissie van de Vogelzang in Drachten is sinds een jaar actief. 
Ze gingen een dag op stap met buurtbeheerder Jan Roelinga. Het afgelopen jaar 

is er gezamenlijk al veel bereikt. Dat komt vooral door de goede onderlinge 
verstandhouding met Jan. “We weten door de manier van werken waar we aan toe 
zijn. Er wordt snel gehandeld en zaken worden aangepakt”, aldus Japke Minkes van 

de bewonerscommissie.

“We kijken met  
elkaar wat aangepakt 
kan worden. En altijd  

in goed overleg”  
Anne Voolstra 

4  •   WOONFRIESLAND

Bewonerscommissie Vogelzang 
& buurtbeheerder Jan Roelinga

OP STAP
MET

“Ik neem alle 
klachten, vragen of  

wensen serieus. Daarmee 
houd ik de eigen organisatie 

scherp. We moeten  
weten wat er speelt”

Buurtbeheerder 
Jan Roelinga

Klapdeur
“De klapdeur die hier eerst zat, klapte in je rug als je bij de 

brievenbus stond en er een andere bewoner langs moest. Die deur 
werkte automatisch, dus die deelde nogal een ‘zwieperd’ uit.  

Nu hebben we een schuifdeur en is het naar ieders  
tevredenheid opgelost. Een mooi voorbeeld van hoe  
er snel zaken worden aangepakt”, zegt Sieger Gorter  

van de bewonerscommissie.
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Parkeerruimte
Anne Voolstra van de bewonerscommissie: “Onder de doorgang van het 
balkon is een parkeerruimte voor scootmobielen gemaakt. Die moeten 
anders buiten staan, want op een galerij kan dat natuurlijk niet vanwege 
de (brand)veiligheid. Passerende ambulancemedewerkers moeten er 
altijd goed langs kunnen. We kijken hoe we deze ruimte eventueel 
verder kunnen verbeteren, zodat er straks nog meer scootmobielen 
geparkeerd kunnen worden.”

Ideeënbus
In de portiek hangt een brievenbus waar bewoners hun ideeën, 
klachten of tips kunnen doorgeven aan buurtbeheerder Jan 
Roelinga. “Ik vorm de verbinding tussen de bewoners en 
WoonFriesland. Ik neem alle klachten, vragen of wensen serieus. 
Daarmee houd ik onze eigen organisatie scherp. Wij moeten weten 
wat er speelt. Ik bekijk wat ik zelf kan doen, moet uitbesteden en 
of iets wel of niet uitgevoerd kan worden.”

Vensterbanken
“Op diverse plekken aan de buitenkant bij de appartementen 

gaan de tegels van de vensterbanken stuk. Het materiaal is op en 
moet vervangen worden. Dit is zo’n project waar we samen een 
plan voor hebben gemaakt, want het complex moet er voor de 

bewoners wel verzorgd en netjes uit blijven zien. Dat bepaalt ook 
het woongenot en de kwaliteit van goed wonen”,  

aldus Jan Roelinga.
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Als bewoner wilt u graag prettig en rustig wonen. Een goede relatie met uw buren hoort 
daar natuurlijk bij. Helaas gaat dit niet altijd goed en heeft u wel eens (over)last van elkaar. 
Veel voorkomende klachten hebben te maken met geluidsoverlast. In de zomermaanden 

gaat het meestal om een combinatie van geluids- en tuinoverlast.

De ene bewoner kan met zijn of haar gedrag het woongenot 
van een andere bewoner of de buren verstoren. We merken 
dat dit in veel gevallen door de ‘veroorzaker’ onbewust 

gebeurt. Men beseft vaak niet dat contactgeluiden (via wand of 
vloer) en geluid van huisdieren en muziek bij de buren tot overlast 
kunnen leiden. Een goed gesprek met elkaar kan al veel schelen. U 
kunt dus veel ‘overlast’ vaak zelf eenvoudig oplossen. Hieronder 
geven we enkele tips.

Wat kunt u zelf doen
Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan 
zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Zorg er dan 
voor dat u zelf rustig bent als u uw buren hierover aanspreekt. Met 
een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen. Wilt u graag 
in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? 
We hebben een aantal adviezen voor u.
1. Maak een afspraak en neem de tijd;
2.  Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart;
3.  Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze met uw 

buren;
4. Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Leest u ook eens onze brochure ‘Voor iedereen die buren heeft’. 
Hierin vindt u meer nuttige tips. U kunt deze vinden op onze website 
woonfriesland.nl.

Overlast? Meld het schriftelijk!
Een bewoner kan met zijn gedrag het woongenot van een andere 
bewoner ernstig, langdurig en herhaaldelijk verstoren. Pas dan is er 
echt sprake van overlast. Overlast heeft dus drie kenmerken: ernstig, 
langdurig en herhaaldelijk.
Als u te maken heeft met een huurder van WoonFriesland die 
structureel overlast veroorzaakt, moet u uw klacht altijd schriftelijk 
bij ons melden. Op deze manier kunnen wij starten met het vormen 
van een dossier. Zoals u begrijpt, kan dit niet mondeling. Omschrijf 
de klachten, schrijf op hoe vaak dit gebeurt, op welke tijdstippen en 
geef ook aan welke stappen u zelf al heeft genomen om de overlast te 
bespreken. Deze schriftelijke klacht kunt u vervolgens sturen naar: 

WoonFriesland 
Postbus 91
9000 AB, GROU.

Last of overlast?

Sinds januari van dit 
jaar heeft WoonFriesland 
de mogelijkheid om een 
overlastgever (ernstig, 
langdurig en herhaaldelijk 
verstoren van woongenot 
van anderen) door 
invoering van de Wet 
Aanpak Woonoverlast 
via een zogenoemde 
Gedragsaanwijzing 
aan te spreken. Het 
komt er op neer dat de 
woningcorporatie een 
verbod of gebod aan de 
huurder kan opleggen, zoals 
bijvoorbeeld een verbod op 
harde muziek, of een gebod 
om een hond te muilkorven.

Verbod 
of gebod

67 % van huurders in  
Nederland komt er met hulp  
van buurtbemiddeling uit. 

53 woningcorporaties uit Nederland 
werkten mee aan de pilot rond 

Gedragsaanwijzing.
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40% van het totaal aantal klachten  
bij WoonFriesland betreft  

(buren)overlast.

Muzikale buurjongen
Onlangs belde een huurder ons. Hij vertelde dat hij 
overlast ervaart van zijn nieuwe buren. Overwegend 
een rustig gezin, waarvan de jongste zoon nog thuis 
woont. De zoon speelt in een band en is veel aan het 
oefenen met zijn gitaar. De huurder die met ons belde, 
werkt in de zorg en draait regelmatig nachtdiensten. 
De buurjongen oefent vaak ’s ochtends rond 10 uur. 
Na een nachtdienst ligt de huurder juist dan te slapen. 
Omdat deze huurder aangaf dat hij nog niet eerder 
contact had gehad met zijn buren, adviseerden wij 
hem om het probleem eerst zelf te gaan bespreken. 
Dat ging hij doen. Uiteindelijk bleek dat de buren niet 
wisten dat hij nachtdiensten draait. Nu hebben ze 
samen afgesproken dat de zoon op een vast tijdstip 
oefent. De buren konden het erg waarderen dat er zo 
snel was aangegeven dat er last van de muziek werd 
ervaren. Hierdoor kwamen ze snel samen tot een goede 
oplossing. 

Ondernemer
met lef 

Oosterwolde heeft een levendig centrum 
met een divers aanbod van winkels.  

Het pand ligt op een drukke straathoek 
en is daarom een prima zichtlocatie.  
Er is genoeg parkeergelegenheid in  
de buurt. Heeft u belangstelling? 

Laat mij dit weten via  
telefoonnummer 088 995 2494 of 

martha.de.boer@woonfriesland.nl.
Aan de Brink 4 in Oosterwolde is 
dit royale winkelpand te huur. De 

begane grond (362 m2) bestaat uit een 
winkeldeel met kantoorruimte en  
een magazijn met goederenlift, 

opslag en kanteldeur. 
Met de trap naar boven…

PAND 
ZOEKT
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...komt u op de eerste  
verdieping (356 m2): hier is nog een 
winkeldeel, het toilet en een kantine 

met een eenvoudig keukenblok.  
De totale winkeloppervlakte is  
718 m2. Het pand is voor vele 

doeleinden geschikt.

> >
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>  Surhuisterveen
36 woningen verdeeld over Surhuisterveen. 
Aan de Nachtegaal, De Spreeuw, Ds. Boekhol-
straat en de Grietmansstraat hebben we, waar 
nodig, de badkamer, het toilet en het keuken-
blok aangepakt.
Daarnaast worden er energetische maatregelen 
getroffen in combinatie met zonnepanelen en 
nemen we gelijk het planmatig onderhoud mee.
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huisje?

Vastgoed

Projecten in uitvoering

We zetten fors in op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en verduurzaming van onze bestaande woningen.  
In deze rubriek geven wij u een overzicht van de projecten waar we bezig zijn, wat we hebben gedaan en 
waar we gaan beginnen. 

>  Schiermonnikoog
Nieuwbouw eerste zeven seniorenwoningen 
gereed. De bouw van de eerste zeven nieu-
we seniorenwoningen op Schiermonnikoog 
is afgerond en de eerst bewoners hebben de 
sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. De 
seniorenwoningen hebben op de begane grond 
de slaap- en badkamer en op de verdieping is 
een extra kamer. De woningen zijn voorzien 
van zonnepanelen. Het oude gebouw wordt 
gesloopt en rond april wordt gestart met de 
nieuwbouw van de tweede rij van zeven senio-
renwoningen. In het laatste kwartaal van 2017 
zijn alle veertien seniorenwoningen gereed. 

> Eastermar en Sumar
70 woningen, Earstermar en Sumar. Begin 
2017 is begonnen met de kwaliteitsverbetering 
van 70 woningen, verdeeld over 6 straten. 
De diverse werkzaamheden bestaan uit: 
toilet en badkamer vernieuwen, een aantal 
keukenblokken vervangen, de meterkast 
moderniseren en er wordt mechanische venti-
latie aangepast of aangebracht. De woningen 
worden voorzien van isolatieglas (HR++), er 
wordt muurisolatie aangebracht en bij enkele 
woningen vloerisolatie. Het aanwezige asbest 
wordt verwijderd en er wordt planmatig onder-
houd uitgevoerd, waaronder het herstellen van 
het voeg- en metselwerk, het schoonmaken en 
controleren van de dakgoten en schilderwerk 
aan de buitenzijde.

Stavoren

Oosterwolde

Wirdum

Wolvega

Vlieland

Schiermonnikoog

Haulerwyk

Leeuwarden
Buitenpost

Stiens

Koarnjum

Britsum

Ureterp

Bakkeveen

Drachten

Hemelum

Molkwerum

Warns

Eastermar

Harkema

Surhuisterveen

Heerenveen

Afgeronde projecten 

Binnenkort van start

Sumar

Ryptjerk

Suwald

Burgum
Gytsjerk

Projecten in uitvoering

glas (HR++ glas) en wordt aan de buitenzijde 
planmatig onderhoud uitgevoerd, waaronder 
schilderwerkzaamheden en het herstellen van 
het metsel- en voegwerk. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden wordt het aanwezige asbest 
verwijderd. In mei worden de werkzaamheden 
afgerond.

>  Drachten
Moezel & Dollard 
13 februari zijn we gestart met de kwaliteitsver-
betering van 112 woningen aan de Dollard en 
Moezel in de wijk De Drait. Er staan verschillen-
de type woningen in deze wijk en daarom wor-
dener diverse pakketten aan werkzaamheden
verricht. Bij de woningen wordt het tegelwerk
en sanitair vervangen van de badkamer en het
toilet. Bij andere woningen wordt gelijk het
planmatig onderhoud aan de buitenzijde mee-
genomen. Daarnaast worden er zonnepanelen 
geplaatst en dubbelglas. 

Burefen, De Vore, Vlasakkers, De Schoven 
In de wijk De Bouwen in Drachten is Woon-
Friesland al een aantal jaren bezig met het 
vernieuwen van de wijk. Op dit moment 
worden 40 woningen gesloopt aan de Burefen, 
De Vore, de Vlasakkers en De Schoven. Deze 
woningen worden vervangen door 37 nieuwe 
huurwoningen en 6 koopwoningen. In april 
zijn de sloopwerkzaamheden gereed. Daarna 
starten we met de nieuwbouw. 
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>  Leeuwarden
Jan v Scorelstraat, Dirk Boutstraat en  
Cornelis Trooststraat In de wijk Huizum in 
Leeuwarden is begin 2017 gestart met de kwa-
liteitsverbetering aan 198 woningen aan de Jan 
van Scorelstraat, Dirk Boutstraat en Cornelis 
Trooststraat met bouwjaar 1953. Alle keukens, 
badkamers en toiletten worden vernieuwd, de 
meterkast wordt gemoderniseerd en het even-
tueel aanwezige asbest wordt verwijderd. Aan 
de buitenzijde wordt het metsel- en voegwerk 
van de gevel en de schoorstenen hersteld en 
worden de balkons aan de achterzijde van de 
woningen voorzien van een nieuwe stalen con-
structie. In het kader van veiligheid en duur-
zaamheid worden de gaskachels en keukengei-
sers verwijderd en wordt er een energiepakket 
aangebracht, bestaande uit een cv-installatie en 
zonnepanelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkmanslust  
Aan de Werkmanslust zijn we in februari gestart 
met het leggen van drainage. Waar nodig wordt 
in de 76 woningen het keukenblok, sanitair en 
tegelwerk in badkamer en toilet vervangen. De 
meterkast wordt aangepast en er wordt mecha-
nische ventilatie aangebracht. Gelijktijdig met 
dit project worden er energetische maatregelen 
getroffen zoals dakisolatie en het plaatsen van 
zonnepanelen. Daarnaast vindt er asbestsane-
ring en planmatig onderhoud plaats.

Bagijnestraat 
Half maart is er in het centrum van Leeuwarden 
een begin gemaakt met de kwaliteitsverbete-
ring van twee woongebouwen met 26 wonin-
gen aan de Bagijnestraat. Bijna alle woningen 
krijgen een vernieuwd toilet en vernieuwde 
badkamer. Bij een van de woongebouwen 
wordt het enkele glas vervangen door isolatie- 

>  Bakkeveen
Boskkamp 
Aan de Boskkamp in Bakkeveen wordt de
kwaliteit van 12 woningen verbeterd. De
woningen uit 1975 krijgen een toilet- en
douchevernieuwing. Een aantal woningen
krijgt een nieuw keukenblok. De meterkast
wordt gemoderniseerd en de mechanische
ventilatie wordt vervangen of aangebracht.
Het energiepakket bestaat uit het aanbrengen
van zonnepanelen, isolatieglas (HR++) en
vloerisolatie. De aluminiumkozijnen op de
bovenverdieping worden vervangen door
kunststofkozijnen en aan de buitenzijde wordt
het schilderwerk uitgevoerd. Begin juni zijn de
werkzaamheden afgerond.

>  Ureterp
Ikewei en Boekweitpaed 
De werkzaamheden aan de Ikewei en het 
Boekweitpaed in Ureterp verschillen per 
woning. Bij de meeste woningen is de basis-
kwaliteit in de woning op orde. Wel wordt de 
meterkast gemoderniseerd en de mechani-
sche ventilatie gecontroleerd, vervangen of 
aangebracht. De woningen krijgen isolatieglas 
(HR++) en worden voorzien van zonnepane-
len. Aan de buitenzijde van de woning wordt 
het schilderwerk uitgevoerd. 

>  Wolvega
56 woningen verdeeld over Wolvega. In
Wolvega staan 56 woningen, verdeeld over
zes straten, waar we kwaliteitsverbeteringen,
energetische maatregelen (zoals dubbelglas 
en isolatie) en asbestsanering uitvoeren. 
In februari zijn we gestart met dit project bij 
de eerste woningen.

> >
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...in Florastate

Johannes Postma, 
bewoner zorgappartement

“Ik hou van gezelligheid. Omdat  
er nu meer bewoners uit beide vleugels 

samenkomen, kan ik vaker van deze 
gezelligheid genieten. Ik ben volledig 

afhankelijk van deze voor mij uitgeruste 
rolstoel en apparatuur, wat best kan 
afschrikken. Ik hou erg van humor  
en ken een hoop moppen. Juist die 

humor is voor mij een brug om  
contact te leggen.”

Hinke Nauta, 
activiteitenbegeleider Zorggroep 

Noorderbreedte
“Vanuit Zorggroep Noorderbreedte 
bied ik met mijn collega’s voor deze 

bewonersgroep onder andere 24-uurszorg 
en activiteitenbegeleiding aan. Ik steek 
samen met de bewonerscommissie veel 

energie in het ontmoeten van elkaar.  
Het contact kan de wereld voor hen  
een stukje groter maken, wat heel 

waardevol is.”

SAMEN 
STERK

In de Leeuwarder wijk Aldlân-Oost staat het woongebouw Florastate. Dit gebouw 
heeft twee vleugels en een centrale binnentuin waarop alle galerijen uitkijken. In de 

ene vleugel wonen senioren geheel zelfstandig. In de andere vleugel van het gebouw 
wonen zo zelfstandig mogelijk - in een eigen zorgappartement ondersteund door 

Zorggroep Noorderbreedte - bewoners met een beperking door bijvoorbeeld spierziekte, 
zenuwaandoening of met niet-aangeboren hersenletsel. In het centrale middenstuk 

ontmoeten ze elkaar.

Dhr. Poeze, bewoner  
en lid bewonerscommissie

“Ik beleef veel plezier aan het helpen 
en ondersteunen bij alle activiteiten. 

Mevrouw de Boer-Iwema zit vol ideeën 
voor het onderlinge contact. Ik ben de 

man die zaken uitvoert en geniet  
op die manier van het contact  

tussen alle bewoners dat  
tot stand komt. ” 

Netty Sijbesma, 
bewoner zorgappartement

“Andere verhalen horen en contacten  
zijn belangrijk voor mij. Zo kan ik laten 
zien dat ik meer ben dan een rolstoel. Ik 

woon hier vanaf het begin en de onderlinge 
contacten tussen beide vleugels is er altijd 

al. De afgelopen twee jaar is het intensiever. 
Er wordt iedere maand een ‘bruin café’ 
georganiseerd met diverse activiteiten. 

Hierdoor is er steeds gemakkelijker 
contact te leggen.”
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Ledverlichting is op dit moment vaak 
iets duurder dan TL-verlichting

Gewoon 
doen

Ledverlichting helpt 
ons milieu

“In dit gebouw was er ontzettend veel TL-verlichting. 
Per jaar verbruikten we wel 22.000 kWh, mede 
doordat de verlichting hier per dag lang brandt. We 

weten dat energiebesparing een grote bijdrage kan leveren 
aan milieuwinst. Daarom heb ik het initiatief genomen om 

naar ledverlichting te gaan kijken. Wetend dat dit tot 
wel 50% minder energieverbruik kan leiden, 
hebben we als bewonerscommissie zo’n drie 
jaar geleden het thema ledverlichting bij 
WoonFriesland onder de aandacht gebracht. 
We merkten dat dit niet de eerste prioriteit had binnen de 
woningcorporatie. Maar we hebben volgehouden door zelf 
veel huiswerk te doen, zaken goed uit te zoeken en ons 
goed voor te bereiden, zodat we uiteindelijk staan waar we 
nu staan. Inmiddels is 80% van alle verlichting in Florastate 
omgezet naar ledverlichting en zal de komende maanden 
het laatste stukje volgen. Wij zijn inmiddels alweer naar de 
volgende stap aan het kijken. En dat is het aantal branduren 
in het gebouw verder naar beneden brengen”.

Dhr. Poeze, 
bewonerscommissie Florastate

‘Bewoners gaan voor ledverlichting’
Duurzaamheid is 
belangrijk

“Afgelopen jaar ben ik gevraagd om te onderzoeken of 
de huidige TL-verlichting in de Florastate vervangen 
kan worden door ledverlichting,” zegt Toby ten 

Hoeve, technisch adviseur van WoonFriesland. “De 
bewonerscommissie van Florastate had al enig uitzoek- en 
inventarisatiewerk gedaan rondom ledverlichting. Een 
mooi initiatief vanuit de bewonerscommissie in het kader 
van verduurzaming wat ik van harte ondersteun. Echter 
de galerijarmaturen in dit complex zijn niet de doorsnee 
armaturen die wij standaard gebruiken, maar een duurdere 
variant. Deze zijn ook nog niet aan vervanging toe. Het 
behoud van de armaturen was dan ook één van de 
uitgangspunten. 

In het vooronderzoek is ook gekeken naar extra 
investeringskosten van ledverlichting ten opzichte van TL, 
levensduur en de kosten van onderhoud. Ledverlichting is 
op dit moment nog duurder dan Tl-verlichting, maar het 
omslagpunt komt steeds dichterbij. Bij Florastate pakte dit 
goed uit, omdat de bestaande armaturen worden gebruikt. 
De kosten voor energie zijn uiteindelijk lager geworden voor 
de bewoners. Voor WoonFriesland is er minder onderhoud 
vanwege de langere levensduur. Dus een echte win-win 
situatie!”

> >



Veiligheid voor alles

Brandveiligheid 
staat voorop
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“Daar moeten we een 
oplossing voor vinden.  

Een brandmeldinstallatie  
moet helpen, geen overlast 

creëren.”

Wiebe Brouwer

“De brandmeldinstallatie 
van ons wooncomplex 

verzorgt overlast, 
kan deze worden 
uitgeschakeld?”

Mevrouw Noot

Het woongebouw De Koornbeurs in Heerenveen beschikt over een 
brandmeldinstallatie in de centrale hal. Het alarm gaat regelmatig af zonder 
duidelijke aanleiding. Dit loze alarm veroorzaakt overlast en onrust bij de 
bewoners. Bewoonster mevrouw Noot ging in gesprek met Wiebe Brouwer  
van WoonFriesland, buurtbeheerder van het woongebouw. 

“
Hoe kan het dat we wel twee 
keer per maand een loos alarm 
hebben?”
“Het kan van alles zijn waardoor de 
sensor iets oppikt. Misschien dat er 

gerookt wordt in de hal. Of een spinnetje wandelt 
over de sensor. De sensoren zijn uiteraard erg 
gevoelig om rook te kunnen detecteren en ze 
worden jaarlijks gecontroleerd.” 

“Wat is nu precies het nut van deze 
brandmeldinstallatie als het niet overal 
te horen is en het schijnbaar ook niet is 
aangesloten op de alarmcentrale?” 
“Opvallend is dat van alle panden waar ik 
werkzaam ben, dit het enige pand is met een 
dergelijke installatie in de centrale hal. Alle 
appartementen in het gebouw hebben een eigen 
rookmelder die ervoor zorgen dat de bewoners 
bij brand worden gewaarschuwd. De installatie in 
de hal is eigenlijk een extra alarm, voor iedereen 
die op dat moment in de hal aanwezig is. Maar 
misschien is dat alarm wel overbodig.”

Maar als dan het nut en noodzaak van 
de brandmeldinstallatie niet duidelijk is, 
kunnen we dan de code om de installatie 
uit te schakelen met meer bewoners 
delen of kan de stekker er zelfs uit? 
“De code zichtbaar vermelden bij de 
brandmeldinstallatie is niet direct een oplossing 
die ik zou aandragen. Dan beschikken ook 
andere mensen die hier niet wonen over de 
code. Wellicht is uitschakelen een beter idee. 
Maar daar kan ik niet over beslissen. Dat ga ik 
terugkoppelen aan mijn collega Toby Ten Hoeve, 
technisch adviseur.  

Wiebe Brouwer neemt 
ondertussen contact op met zijn 
collega Toby ten Hoeve. Daarna 
ontstaat dit gesprek.

“Klopt het dat de brandmeldinstallatie op 
de Korenbeursweg in Heerenveen geen 
toegevoegde waarde heeft?” 
“Een brandmeldinstallatie is conform de 
regelgeving van toepassing in woongebouwen 
met de functie Zorg. Het gebouw aan de 
Koornbeursweg heeft de functie Wonen, waar 

een brandmeldinstallatie in principe niet van 
toepassing is. In 2006, bij een verbouwing, is de 
installatie geïnstalleerd omdat er eerst sprake 
was van het realiseren van een zorglocatie. 
Echter, dat is het uiteindelijk niet geworden. Bij 
dit complex kan via de open galerijen aan twee 
kanten veilig worden gevlucht via de hal en 
brandtrap.” 

“Is het mogelijk om de 
brandmeldinstallatie geheel uit te 
schakelen?”
“De brandmeldinstallatie geheel uitschakelen? 
Ja, dat zou een prima oplossing kunnen zijn. Ik 
ga de mogelijkheden uitzoeken. We ondernemen 
daarna zo spoedig mogelijk actie en informeren 
de bewoners hierover. 

*Dit interview heeft in februari plaats gevonden 
en inmiddels kunnen we melden dat de 
brandmeldinstallatie op de Koornbeursweg 
in Heerenveen is uitgeschakeld. Dit naar 
tevredenheid van de bewoners.
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‘Alle 
appartementen in  

het gebouw 
hebben een eigen 

rookmelder’ 

De sensoren zijn uiteraard erg gevoelig om 
rook te kunnen detecteren

Brandmelders in woningen van 
WoonFriesland zijn niet aangesloten op een 
centrale alarminstallatie van brandweer of 
politie. De brandalarmen zijn bedoeld om 
bewoners te waarschuwen. Gaat het alarm 
af? Breng uzelf en uw medebewoners in 
veiligheid en bel daarna 112. 

Vragen?
Heeft u zelf vragen over een dergelijk onderwerp 
zoals veiligheid, in uw woongebouw of buurt? Stel 
uw vraag dan aan uw buurtbeheerder of stuur een 
mail naar info@woonfriesland.nl o.v.v. uw adres en 
telefoonnummer. 

> >
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Medehuurder of 
medebewoner, wat 
is het verschil?
U bent medehuurder als u samen met de hoofdhuurder de 
huurovereenkomst heeft getekend. In tegenstelling tot een 
medebewoner heeft u als medehuurder dezelfde rechten 
en plichten als de hoofdhuurder. U bent dan allebei 
verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en 
u heeft allebei huurbescherming.

Getrouwd?
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd 
partnerschap met de hoofdhuurder, dan bent u 
automatisch medehuurder en is ondertekening van de 
huurovereenkomst niet nodig. Het is wel in uw belang 
dat wij weten dat u medehuurder bent. Stuur ons 
een brief met daarbij een kopie van de trouwakte of 
partnerschapsregistratie.
Wilt u medehuurder worden zonder dat u getrouwd bent 
met de hoofdhuurder of geregistreerd partner? Dat kan 
onder bepaalde voorwaarden, ga hiervoor naar onze 
website. 

Huur opzeggen
door erfgenamen

Als een huurder komt te overlijden en er zijn geen andere 
medehuurders, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk 

voor het opzeggen van de huurovereenkomst en de verdere 
oplevering van de woning. Uiteraard is dit een lastige periode 
voor de nabestaanden, maar het opzeggen van de huur is wel 
belangrijk. Want tot aan het moment van beëindiging van de 

huurovereenkomst zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het 
doorbetalen van de huur. En als er zich binnen twee maanden na 

het overlijden van de huurder geen erfgenaam meldt, dan mag 
WoonFriesland de woning betreden om deze te laten ontruimen. 

De huuropzegging ontvangen wij graag schriftelijk met daarbij een 
kopie van de overlijdensakte of een kopie van de rouwkaart. 

 

WoonNieuws in een 
nieuw jasje

Eerder vertelden u er al over, WoonNieuws heeft een nieuwe stijl. Een 
fris uiterlijk, maar belangrijker nog: het is nog meer geschreven vanuit de 
huurders. Wat speelt er in de wijk, wat ervaren onze huurders en vooral, 
wat vínden onze huurders. En dat kan alleen maar door onze huurders en 
medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van dit blad. “Het was 
een leuke ervaring. Ik ging er heel open in en ik kijk nu heel anders naar 
WoonNieuws. Ik heb nu een goed beeld hoe het tot stand komt”, vertelt 

mevrouw Noot nadat zij als huurder aanwezig was bij de redactievergadering. 
Judy Abercrombie, medewerker Corporate communicatie bij WoonFriesland, 

benadrukt het belang van de betrokkenheid van zowel huurders als 
medewerkers van WoonFriesland bij iedere redactievergadering. “Zij weten 

wat er speelt in de wijken en signaleren de vragen en informatiebehoefte van 
onze huurders.”

Wilt u ook meepraten?
Als huurder bent u van harte welkom om een redactievergadering bij te 

wonen. Laat het ons weten via info@woonfriesland.nl of 088 995 22 22. 
Wilt u liever niet meepraten, maar heeft u wel een onderwerp of vraag, dan 

horen we dat ook graag. 

14   •   WOONFRIESLAND

Jaarlijkse huurverhoging 2017
Sinds de aangenomen Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 is ook een en  
ander veranderd rondom de maximale huursomstijging voor 
woningcorporaties. Vanaf 1 januari 2017 wordt de maximale stijging van de 
huur van zelfstandige woningen van woningcorporaties berekend over een 
geheel kalenderjaar. Dit is inclusief de huurverhoging van een woning bij 
wisseling van huurder. De, door de wet bepaalde, maximale huursomstijging 
is 1,3% voor woningcorporaties in 2017.

Keuze WoonFriesland
Ook in 2017 zijn betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid de 
belangrijkste speerpunten voor WoonFriesland. Wij bouwen hiermee verder 
aan de koers die in 2014 is ingezet: samen werken aan goed en betaalbaar 
wonen.

WoonFriesland heeft het voornemen om net als 
vorig jaar de maximale huurverhogingsruimte 
niet te gebruiken. Dit houdt in dat de huren met 
ingang van 1 juli 2017 inflatievolgend zullen 
worden verhoogd; de voorgenomen reguliere 
huurverhoging zal gemiddeld 0,3% bedragen. 
Er wordt daarbij geen inkomensafhankelijke 
huurverhoging doorgevoerd. Alle huurders van 
WoonFriesland ontvangen eind april een brief 
waarin de definitieve huurverhoging wordt 
vermeld. Meer weten of wilt u weten hoe dat nu 
precies zit met de huursombenadering? Bekijk  
ook het filmpje op www.aedes.nl.

KORT
NIEUWS

Gehaktballetjes (40 stuks)

ingrediënten:
• 1 kilo half-om-half gekruid gehakt 

• 1 zakje nasi-kruiden 

• bakboter 

• Braadpan 

Bereiding:
Meng het gehakt en de nasi-kruiden goed.  

Draai kleine balletjes van ca. 3 cm doorsnee  

(ca. 40 stuks). Verwarm de boter in de  

braadpan en bak de gehaktballetjes gelijkmatig 

bruin. Ze zijn warm én koud lekker.

In Heerenveen aan de Koornbeursweg 63 is het gezelligheid 
troef in de gezamenlijke bewonersruimte. Een ruimte die er 
door inspanning van bewoners is gekomen. Want eerst was 

zo’n ruimte er niet. Met verzamelde spullen, van servies en kast 
tot stoelen en tafels, is het nu een echte warme ontmoetingsplek. 
Een van de mensen van het eerste uur is mevrouw Keuning. 
Je zou haar kunnen zien als de ‘huiscateraar’ van dit gezellige 
appartementencomplex en ze is een van de vijf bestuursleden van 
deze ruimte.

Hapjes zorgen voor een goede sfeer
“Zorgen dat het gezellig wordt. Een kaal kopje koffie zonder een 
lekker stuk kruidkoek of cake zorgt niet voor sfeer. En zo is het ook 
met een borrel of evenement. Daar horen lekkere hapjes bij. Die 
maken dat het gezellig wordt, dat we een sfeer creëren waar je je 
met elkaar prettig voelt.”, aldus mevrouw Keuning zelf.

De hapjes van mevrouw Keuning worden door haar zelf bedacht 
en gemaakt. Ze is niet bang om eens iets te uit te proberen, maar 
‘haar’ medebewoners hebben inmiddels wel hun bestsellers die 
nooit bij een borrel mogen ontbreken! Hier de recepten van enkele 
bestsellers.

Heeft u een lekker recept voor alle 
huurders van WoonFriesland en heeft  
u er een mooi verhaal bij? Stuur een 
mailtje naar info@woonfriesland.nl of  
bel 088 995 22 22. Misschien staat u de 
volgende keer met uw gerecht op deze 
pagina.

In de keuken  
van mevrouw Keuning

Heel 
Friesland 

kookt
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de Paddenstoel
ingrediënten:- Gelderse Kookworst ( 250 gram)- 1 zak rucola

- 1 zakje kaasblokjes, Jonge 48+ kaas
- 1 doosje snoep- of snacktomaatjes
- cocktailprikkers

Bereiding
Snij de worst in plakken van max. 1 cm dik. 
Leg hier een beetje rucola op. Doe hier een 
blokje kaas bovenop en maak het af met een 
snoep- of snacktomaatje. Prik alles op een 
cocktailprikker en serveer op een bord of 
schaal. Als uw gasten de ‘paddenstoel’ aan de 
prikker oppakken en hem omdraaien lijkt het 
bijna echt op een paddenstoel.
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Elkaar helpen verbindt
Aan de Molensingel in Oosterwolde staan twaalf appartementen voor senioren. 
De appartementen op de begane grond hebben een mooi tuintje. En daar zijn de 
bewoners wijs mee, maar het onderhoud wordt met de stijgende leeftijd steeds 

moeilijker. Bewoners van het eerste uur, Ben Meems en Adrie van Baarsen, 
kwamen via Hans Nijp, wijkconsulent bij WoonFriesland in contact met het project 

“Voor de wijk – door de wijk”. Om de week komt er nu een ploeg vrijwilligers 
meehelpen in de tuintjes. Wij liepen een dagje mee.
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09.00 uur  >  Start aan de Molensingel
Werk, verbinden en iedereen op de juiste manier inzetten. Dit 

verenigt de vier mannen (foto) die samen verantwoordelijk zijn 
voor het van de grond komen van ‘Voor de wijk – door de wijk’. 
Maar ze zijn ook heel duidelijk over het verdere verloop van het 

project. “Wij faciliteren, maar de vrijwilligers en bewoners moeten 
het onderling doen en het laten werken”, zegt Klaas Meester.
Om 09.00 uur is de start van het werk. Het team vrijwilligers 

overlegt samen met bewoners Ben Meens en Adrie van Baarsen 
wat de wensen van de bewoners zijn. Uiteraard kennen de 

vrijwilligers de situatie aan de Molensingel inmiddels en brengen 
ook zij hun ideeën in. Na het vaststellen van de werkzaamheden 

gaat het team aan de slag. …tot ongeveer 10.15 uur,  
want dan is de eerste koffiepauze.

10.30 uur  >  Klaar voor nieuw seizoen
Na de koffie gaat iedereen weer verder met zijn werk. Zo 
wordt de beukenhaag ingekort omdat de bewoners graag meer 
uitzicht willen hebben. Langs een strak gespannen koord wordt 
de haag ingekort. Kaarsrecht. De Molensingel wordt omringd 
door bomen en ook de hagen leveren veel blad dat in de 
tuinen ligt. Met de bladblazer en de bladhark worden bladeren 
opgeruimd. De tuinen worden zo weer netjes en overzichtelijk. 
De vrijwilligers weten inmiddels dat hun werk meer inhoudt 
dan ‘een beetje schoffelen’. “Je moet wel weten wanneer je 
iets wel of niet kunt snoeien. Wanneer je iets kunt verplanten, 
of juist moet planten zodat het op het goede moment tot bloei 
komt in een nieuw seizoen. Deze werk- en leerervaring is echt 
de moeite waard voor mij”, zegt een trotse vrijwilliger.

Actueel

vlnr:  
Adrie van Baarsen, 

Hans Nijp, 
Ben Meems en 

Klaas Meester. 

13.00 uur  >  Na de lunch verder
’s Middags wordt gezamenlijk geluncht. Net als de 

koffiepauzes is dit meestal thuis bij Ben of Adrie. Op deze 
manier wordt onderling veel informatie uitgewisseld en 

leert men elkaar steeds beter kennen. Voor de vrijwilligers 
en bewoners zijn deze momenten meer dan alleen wat 

gezelligheid. Door de samenwerking leer je elkaar pas écht 
kennen. En als je elkaar kent, blijkt vaak dat je veel meer 

gemeen hebt dan je vooraf dacht. Of je hoort juist nieuwe 
dingen die een ander bezig houdt en waar je zelf niet bij stil 

staat. Zo werken er in het team ook vrijwilligers uit Somalië. 
Het communiceren vergt energie, maar geeft ook dynamiek. 
De onderlinge contacten verrijken je horizon. Je wordt meer 
elkaars dorpsgenoot. Want je komt elkaar uiteraard ook op 

andere plekken weer tegen.

“We laten zo veel mogelijk aan 
de vrijwilligers en bewoners 

zelf over. Juist daardoor 
ontstaat onderling contact en 
leert men elkaar kennen en 

verstevigt de sociale band in 
de wijk.”

Klaas Meester, Coördinator buurtproject
‘Voor de wijk, door de wijk’

15.15 uur  >  Opruimen en napraten
Het eind van de werkdag is in zicht. Om alles weer netjes 
en opgeruimd achter te laten, wordt het groenafval 
verzameld en weggebracht. Een klus op zich. Al het snoei- 
en bladafval wordt centraal verzameld om te composteren. 
Als het werk er bijna op zit, wordt overlegd met Ben Meens 
en Adrie van Baarsen. Zijn alle afgesproken klussen gelukt 
en klaar? Waren er onvoorziene dingen? Wat moet er over 
twee weken gebeuren? “We houden het tweewekelijks 
ritme op de Molensingel erin (ook ’s winters). Onderling 
overleg en afstemming over het werk is daarbij belangrijk. 
Adrie vindt het leuk om mee te werken en zelf ervaring op 
te doen in het begeleiden van de vrijwilligers”, aldus Ben 
Meens, die zelf helaas niet mee kan werken.  

“Voor de wijk - door de wijk” 
is een project waarbij mensen 
met een bijstandsuitkering 
vrijwilligerswerk doen in hun 
wijk. Het project is hiermee 
eigenlijk een voorloper 
op de Participatiewet. 
Het werk loopt uiteen 
van gastvrouw zijn in een 
verzorgingshuis tot werken 
in het groenonderhoud. Een 
vrijwilliger die meedoet aan 
dit project kan werk kiezen 
dat het best bij zijn of haar 
kwaliteiten en voorkeuren 
aansluit. Caparis, de sociale 
werkvoorzieningsinstelling 
uit Drachten, coördineert 
en begeleidt de mensen. Op 
deze manier doen mensen 
werkervaring op, leren ze 
nieuwe dingen en wordt 
soms een opleiding geboden 
om weer een stap dichterbij 
de arbeidsmarkt te komen. 
Door het werken voor de 
wijk doen mensen weer 
mee in het maatschappelijk 
verkeer, ontstaan meer 
sociale contacten en is er veel 
interactie met de mensen in 
hun wijk. 

‘Voor de 
wijk, door 
de wijk’
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Het verzamelen en wegbrengen van 
groenafval is altijd een klus op zich.

“Niet iedereen spreekt 
even goed Nederlands, 

maar dat maakt niet uit. We 
leren elkaar goed kennen, 
vooral tijdens het koffie 
drinken, dan lachen we 

heel wat af.”
Adrie van Baarsen, bewoner
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Eén van de belangrijke verplichtingen van WoonFriesland is het 
herstellen van gebreken aan onze huurwoningen. Zodra een huurder een 
gebrek heeft gemeld aan WoonFriesland, zijn wij verplicht dit gebrek te 
verhelpen. Dat is bij wet geregeld en wel zo netjes. 

Wat niet door de wet is bepaald, is 
op welke manier en binnen welk 
tijdsbestek WoonFriesland het 

gebrek moet verhelpen. Dit is afhankelijk 
van de concrete feiten en omstandigheden 
van het geval en dit wordt dus per gebrek 
bepaald. Bijvoorbeeld, als er door een zware 
storm lekkage aan een dak is veroorzaakt, zal 
WoonFriesland sneller actie moeten ondernemen 
dan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 
kapotte deurdranger in de algemene ruimte.

Onderhoud voor rekening huurder
WoonFriesland is niet altijd verplicht een gebrek 
op verzoek van een huurder te verhelpen. 
Volgens de wet zijn er ook soorten gebreken 
waarvan herstel voor rekening van de huurder 
komt. In deze gevallen is WoonFriesland niet tot 
herstel verplicht. In de brochure “Uw woning: 
onderhoud, techniek en veiligheid” kunt u 
precies lezen welk onderhoud volgens de wet 
voor uw rekening komt. 

Kleine reparaties
Bepaalde kleine reparaties, die eigenlijk voor uw 
rekening zijn, kunnen wel door WoonFriesland 
worden verricht. WoonFriesland mag de 
daaraan verbonden kosten als servicekosten 
in rekening brengen. Daarnaast kunt u ook 
via het serviceabonnement een aantal 
van uw onderhoudsverplichtingen door 

WoonFriesland laten verrichten. Dus u staat 
er niet alleen voor!

Kleine herstellingen omvatten alle 
kleine reparaties, zoals bijvoorbeeld 

kleine verstoppingen van het 
binnen-riool. Het gaat 

om eenvoudige 
gebreken die de 

huurder zelf, 
bijvoorbeeld 

met een 

schroevendraaier, zonder noemenswaardige 
kosten kan verhelpen. Denk hierbij ook aan het 
binnen-schilderwerk, behangen, deurbellen, 
wandcontactdozen, schoorsteenvegen en het 
vervangen van onderdelen van kranen, zoals een 
kraanleertje.  

Wanneer heeft 
WoonFriesland een 

herstelplicht en wanneer 
is het voor rekening van 

de huurder?
Naast het herstellen van kleine gebreken is het 
ook aan de huurder om voorzieningen te treffen 
om gebreken te voorkomen, zoals bevroren 
kranen en het ontluchten en bijvullen van het 
water van de verwarmingsinstallatie.
Alle grote reparaties zijn voor rekening van 
WoonFriesland. Denk hierbij aan lekkages en 
grote verstoppingen, het buitenschilderwerk en 
de vervanging van keukenblokken.

Geef een kik: ‘Kikplicht’ huurder
Gebreken herstellen kan alleen wanneer 
WoonFriesland op de hoogte is van een gebrek. 
Omdat WoonFriesland niet dagelijks de woningen 
die wij verhuren kan inspecteren, heeft u als 
huurder een ‘kikplicht’. Dit is de plicht om 
het bestaan van een gebrek ‘onverwijld’ aan 
WoonFriesland te melden. De wet schrijft de 
term ‘onverwijld’ waarmee wordt bedoeld dat de 
ontdekking van een gebrek zonder vertraging, 
en dus zo snel mogelijk, aan WoonFriesland 
moet worden meegedeeld. Deze kikplicht geldt 
voor ieder gebrek en dus ook voor de gebreken 
die niet door WoonFriesland hoeven te worden 
hersteld omdat deze bijvoorbeeld door de 
huurder zijn ontstaan.
Als de huurder het gebrek niet meteen aan 
WoonFriesland meldt, en dus niet ‘kikt’, kan 
de huurder aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die ontstaat als gevolg van deze 
nalatigheid. 

Heeft u een gebrek aan uw woning? Meld het 
ons via telefoonnummer 088 995 22 22 of via 
info@woonfriesland.nl 

Gebreken melden en herstelplicht

Colofon 
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Actueel

Oplage 25.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Redactie 
Francis de Ruiter 
Judy Abercrombie 
Margret Hoekman 
Matty Kloosterman 
Siep Huizinga 

Gastredactie
Mevrouw Noot, huurster
Marten van der Veen, 
WoonFriesland
Anja Kluter, WoonFriesland

Projectbegeleiding 
MK+, Grou 

Druk 
Drukkerij Van der Eems, 
Heerenveen 

Aan deze publicatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
WoonNieuws wordt gedrukt 
op 100% gerecycled papier. 
De folie van de verpakking is 
gemaakt van polyethyleen. Deze 
folie bevat geen schadelijke 
stoffen voor het milieu.

Bereikbaarheid 
Algemene informatie over 
huurderszaken vindt u op 
woonfrlesland.nl 

Reparatieverzoeken 
kunt u doorgeven via 
telefoonnummer  
088 995 22 22 op werkdagen 
tussen 8.30-17.00 uur. Voor 
spoedreparaties kunt u dit 
nummer ook buiten 
werktijden bellen. 

Een persoonlijk gesprek? 
Dat kan op afspraak via  
088 995 22 22 of mail  
info@woonfriesland.nl en 
per post aan WoonFriesland, 
Postbus 91, 9000 AB GROU.
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Vraag 
maar raak

Voor WoonFriesland is het 
om verschillende redenen 
belangrijk om te weten wie er 

allemaal in onze woningen, buurten en 
wijken wonen. Veiligheid, leefbaarheid 
en ontwikkeling zijn daar leidend in.
Uw veiligheid is daarbij prioriteit. Bij 
calamiteiten is het goed om te weten 
hoeveel personen in een woning 
wonen. Zo kunnen de hulpdiensten 
optimaal hun werk doen. Ook zijn 
niet alle woningen geschikt om met 
veel bewoners in te wonen wat tot 
onveilige situaties kan leiden. 
Behalve uw veiligheid is het voor de 
administratie van WoonFriesland ook 
belangrijk om te weten wie op een 
adres wonen. Wanneer een bewoner 

 

Het boerenleven 
moet je Deelen!

Bij inlevering van deze bon kunnen  
wij u een gratis beleefboerderij  

aanbieden met een maximum van  
4 personen per advertentie.

Op onze BeleefBoerderij valt volop te ontdekken. Leer hoe we onze  
boerderijkazen maken en verbaas je over de slimme robots in onze  
moderne stallen. Begroet pasgeborenkalfjes en sta met je neus  
bovenop het melken. Een super uitstapje, ideaal om met je vriendjes  
of ouders te Deelen!

Alvast een voorproefje?  
Ga naar kaasboerderijdedeelen.nl

Kaasboerderij De Deelen
Warrewei 43, Tijnje.
Tel: 0566 631 349

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het  
corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 ontroering 6 keukengerei 12 provinciehoofdstad 14 veeleer  
16 lichamelijke opvoeding 17 muziekinstrument 20 familielid 21 onaangepast mens 
(jeugdtaal) 22 zonnescherm 23 of iets dergelijks 24 Romanum Imperium 26 civiel 
ingenieur 27 kroon 29 selenium 30 lepreus 33 helpen 36 bouwland 37 sportterm 
38 enigma 42 groet 46 ego 47 lidwoord 48 reeds 49 water in Friesland 50 domoor 
51 kleinood 53 papegaai 54 oosterlengte 56 fier 58 stoomschip 59 soort uniform 
62 rust 65 gekonfijte wortel 66 feestvarken.

Verticaal: 1 uitholling door stromend water 2 met name 3 eenheid van elektrische 
weerstand 4 voorzetsel 5 inwerking 7 schoft 8 vogelproduct 9 nieuw (in samenst.) 
10 en volgende 11 gelijkspel 12 noodsignaal 13 recht vaarwater 15 gissen 18 bloem 
19 nihil 25 voetbalterm 28 omgeving 31 bijbelse figuur 32 grote bijl 34 jaartelling 
35 noordnoordwest 38 afvoergoot 39 naar 40 uitgave 41 bereide dierenhuid 42 
afwas 43 staat in Amerika 44 rangtelwoord 45 huursysteem 52 kledingstuk 55 pl. 
in Drenthe 57 profeet 60 van een 61 getijde 63 slee 64 magnesium.

Op ons Klant Service Centrum staan onze medewerkers tussen 8.30 en 17.00 klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. Maar wat voor vragen stelt u nu regelmatig? In deze rubriek geven  
wij antwoord op een vraag die de afgelopen periode vaak is gesteld.

Ik ga samenwonen, moet 
ik dit ook doorgeven aan 

WoonFriesland?

Antwoord, Ja graag, het is 
voor ons erg belangrijk 
om te weten hoeveel 

personen er op een adres 

wonen.

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel 
was: ‘Decembermaand feestmaand’. 
We hebben weer honderden goede 
inzendingen ontvangen en daaruit  
is een winnaar getrokken. De cadeau-
bon gaat naar C. Bil uit Mûnein. 
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Stuur uw oplossing voor 31 mei 2017 
naar: WoonFriesland, postbus 91,  
9000 AB Grou. Mailen kan ook naar 
info@woonfriesland.nl. 
Onder de goede inzenders wordt een 
cadeaubon verloot.

een moeilijke tijd doormaakt en 
problemen heeft met het voldoen 
van de huur, dan proberen onze 
collega’s van de afdeling financiën 
dit samen met de bewoner op een 
prettige manier op te lossen.  

Gericht plannen maken
Afsluitend willen wij graag weten 
wie er in onze woningen woont voor 
de plannen in buurten en wijken. 
Wat beweegt ze. Hoe gaan we om 
met wijken met veel kinderen of 
juist veel senioren. Door te weten 
wie er woont, kunnen wij onze 
toekomstplannen voor deze wijken 
samen met alle andere partijen in  
de buurten gericht inzetten.
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Annie de Valk en haar Jan
“Het is werkelijk bewonderenswaardig. Annie en Jan zijn altijd in de weer, het 
plein is altijd schoon. Een heel groot compliment voor deze beide mensen!” 
vertelt de heer Van der Klei, voorzitter van de bewonerscommissie, die het 

echtpaar heeft voorgedragen om in het zonnetje te zetten.

De bewonerscommissie van de 
Mauritsflat is zeer te spreken over 
haar bewoners, Jan en Annie de Valk. 
Echtpaar de Valk woont al 15 jaar in 
de Mauritsflat in Leeuwarden en zijn 
zeer begaan met de leefbaarheid in 
en rondom de flat. 

Annie is de drijvende kracht van de 
twee. Ze scant de omgeving continu op 
bladeren, sigarettenpeuken, afval en 

losgeraakte takken. Jan snoeit de hagen in de 
nabije omgeving van de flat en Annie verwijdert 
zelfs het onkruid bij de garageboxen die op een 
afstandje van de flat staan. 

“Wij hebben altijd een geweldig schoon plein”, 
vertelt de heer Van der Klei. “Zelfs ‘s avonds in 
het donker zien we Annie bijna dagelijks in de 
weer met haar bezem en vuilniszak. Ze raapt 
papiertjes op en haalt alle bladeren weg. Het 
is werkelijk niet te geloven wat zij allemaal 
doen om het plein en directe omgeving van de 
flat schoon te houden. Daarom hebben wij hen 
voorgedragen als Goede Buur, dat hebben ze 
zeker verdiend!”

 “Er wordt ook wel eens gezegd wanneer het 
plein weer schoon is dat ‘de gemeente ook weer 
is geweest’. Wat men niet weet is dat niet de 
gemeente, maar Annie met haar bezem, emmer 
en afvalzakken in de weer is geweest, geheel op 
haar eigen initiatief.” 

En dat is nu precies wat de bewonerscommissie 
en WoonFriesland zo waarderen aan dit hartelijke 
echtpaar. Zij zetten zich geheel vrijwillig in 
om de leefbaarheid van het Mauritsplein te 
optimaliseren.
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EEN 
GOEDE
BUUR

“Het woont hier 
mooi en ik wil  

het graag netjes 
hebben”, aldus  
Annie de Valk
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