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Blauwe bus
Laatst was ik in Leeuwarden op bezoek bij een 
bewonerscommissie en tijdens het overleg zagen 
we door het raam een servicebus van 
WoonFriesland voorbij rijden. 
“Hé, daar gaat WoonFriesland”, klonk 
het. Iedereen die ons wel eens gebeld 
heeft voor een reparatieverzoek, 
kent ‘m: de blauwe bus van de 
servicemonteur. Hiermee rijden onze 
monteurs in de hele provincie om bij 
onze huurders reparaties uit te voeren en 
storingen te verhelpen. De blauwe bussen 
vallen op en zijn herkenbaar. De monteurs 
zijn het gezicht, maar ook de oren en ogen, van 
WoonFriesland. Zij helpen om alles schoon, heel en 
veilig te houden. Op pagina 4 en 5 loopt een huurder 
een dagje mee met een van onze servicemonteurs.

Graag wil ik u vragen om de komende periode eens 
extra op de blauwe bussen te letten. Er staan namelijk 
twee belangrijke boodschappen op. De eerste is 
de ‘meterstand’ van het aantal woningen dat we in 
2017 gaan verbeteren. We willen dit jaar van maar 
liefst 3000 woningen de kwaliteit verbeteren en 
verduurzamen. Hierbij kiezen we voor maatwerk per 
complex en proberen we zoveel mogelijk rekening 
te houden met de wensen van de bewoners. Op 
onze website kunt u zien hoeveel huurders al kunnen 
genieten van hun vernieuwde woning. Want daar 
doen we het voor, meer comfort voor u!

De tweede boodschap is van heel andere aard: 
het is een oproep. De monteur in de blauwe 
bus zoekt collega’s! We zoeken medewerkers 
voor ons team Service & Onderhoud. Waar veel 
andere woningcorporaties ervoor kiezen om de 
onderhoudsafdeling uit te besteden bij externe 
bedrijven, kiezen wij voor een sterke, betrokken, 
eigen afdeling Service & Onderhoud. Dat is voor 
ons een kwestie van gewoon dóen! Misschien 
bent u geïnteresseerd of kent u mensen die 
onderhoudsmedewerker bij WoonFriesland willen 
worden? Kijk op onze website bij de vacatures.

Sigrid Hoekstra, 
Directeur-bestuurder

onderhoudsmedewerker bij WoonFriesland willen 
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Wanneer buurtbewoners eenvoudig met elkaar kunnen communiceren, dan heeft 
dat invloed op het gevoel van veiligheid, blijft de buurt netjes en kunnen er mooie 

vriendschappen ontstaan. Dit ondervinden de buren aan de Middelwyk in 
Drachten nadat ze met elkaar een groepsapp hebben aangemaakt.

Sebastiaan Grit (links op foto), buurman van 
Saskia, vertelt hoe ze omgaan met bijvoorbeeld 
overlast. “We gebruiken de app om verdachte 
situaties te bespreken, zodat er gezamenlijk 
contact wordt gezocht met hulpinstanties. 
Iedereen weet dan wat er gemeld is en is op de 
hoogte van de gang van zaken. Wel zo effi ciënt.” 

“Ook heel praktisch: als er grofvuil naast de 
container staat, kunnen we via de app vragen 
wie daar iets vanaf weet. Vaak krijgen we dan 
een berichtje dat de gemeente op de hoogte 
is en het binnen afzienbare tijd komt ophalen”, 
vertelt Sebastiaan. “En mede door de app en 
het goede contact met WoonFriesland mogen 
wij als bewoners meebeslissen over wat er 
gebeurt met het groen rondom de fl at”, voegt 
Sebastiaan trots toe. 
 

Bewonersapp creëert veiligheid en vriendschap

IN DE 
SPOTLIGHT

“Het begon allemaal met vier buren. 
We spraken elkaar geregeld en 
besloten een groepsapp te be-

ginnen. Al snel groeide dat uit tot een vrienden-
groep. We dronken koffi e met elkaar en kwamen 
bij elkaar op verjaardagsvisite”, vertelt Saskia van 
Eijzeren, bewoner en mede-initiatiefnemer van de 
bewonersapp. “Maar toen bleek dat die app ook 
wel erg handig was om zaken te bespreken die 
betrekking hadden op de fl at, was het idee voor 
een uitgebreide bewonersapp snel geboren.”

Altijd op de hoogte
Er worden veel verschillende onderwerpen be-
sproken via de app. Zo werd afgelopen weekend 
bladluis geconstateerd op de ramen en deuren 
van de fl at. Eén medebewoner belt dan de ge-
meente als vertegenwoordiger van de gehele fl at. 

Veilig voelen
“Maar misschien nog wel belangrijker”, vertelt 
Saskia, “samen melding maken van overlast is 
prettiger dan individueel. Dat voelt veiliger en de 
drempel ligt lager om bijvoorbeeld de gemeente 
in te schakelen. En als ik een weekend weg ga, 
dan laat ik dit weten via de app. Of ze mijn huis in 
de gaten willen houden.” 

Danzkij de app is er een gezonde sociale 
controle. Saskia grapt tot slot: “Laatst had ik drie 
buren aan de deur staan omdat mijn hond lange 
tijd blafte. Ik zal hier nooit lange tijd onopgemerkt 
in nood zijn!” 

Bijna alle bewoners van de Middelwyk nemen 
deel aan de bewonersapp en wie van de buren 
er nog niet in zit, is van harte welkom!

“De app verbindt. 
Samen zorgen we 
dat het hier prettig 

woont.”
Saskia van Eijzeren

> >



 ‘Op stap met…’ is deze keer in Leeuwarden en we starten in het 
appartementencomplex aan de Speelmansstraat. Bewoner Lennart Ubels loopt 
vandaag mee met onderhoudsmonteur Jeen Burgstra. De appartementen zijn in 

1983 gebouwd op het terrein van de voormalige Huishoudschool en liggen midden 
in het centrum van de stad. Lennart woont inmiddels vijf jaar met veel plezier in dit 

3-kamer appartement van WoonFriesland. 

“Achteraf had ik 
eerder moeten bellen 
toen het leek alsof het 

bij mij naar binnen 
regende.” 

Lennart Ubels
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Lennart Ubels & onderhoudsmonteur 
Jeen Burgstra

OP STAP
MET

“Mensen wachten 
vaak te lang met het 
melden van kleine 
reparaties. Op tijd 
melden is beter.”

 Jeen Burgstra

Keukenkraan
“Mijn kraan lekt al enige tijd. Ik heb zelf wat tape aangebracht, maar 
dat is uiteindelijk geen oplossing. Je wacht soms te lang met zoiets. 

En je weet vaak niet of je dit zelf moet oplossen of moet laten doen. 
Door mee te lopen met de onderhoudsmonteur is dit probleem nu 
opgelost en heb ik een mooie nieuwe mengkraan”, lacht een blije 

Lennart Ubels.
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Portiekverlichting
Bewoner Lennart gaat met Jeen naar de volgende klus. Een kapotte 
lamp in het portiek bij de entree. Een klusje dat regelmatig voorkomt. 
Deze verlichting is veel in gebruik of loopt een stootje op tijdens een 
verhuizing. Dit keer is het alleen de mini-TL die kapot is. Jeen zegt: “Dit 
mogen bewoners niet zelf doen, het moet altijd aan ons gemeld worden. 
Dan is het zo gefi kst.”

Dakgoten
“Lekkende of overstromende dakgoten. Een probleem dat 
regelmatig voorkomt”, zo laat Jeen weten. Zo ook vandaag. Dit 
keer lijkt de oorzaak een verzameling takjes, plastic, etc. te zijn. 
“Een onbewoond of niet-afgemaakt vogelnest? We weten het 
niet precies. Maar het zorgde wel voor een verstopte afvoer. Bij 
veel regen was er lekkage, maar met het verwijderen van het 
materiaal en het schoonmaken van het bladrooster is het snel 
verholpen”.

Dubbel glas
“Ramen met dubbel glas hebben soms te maken met 

vochtproblemen. Vocht dat tussen het dubbele glas in zit. Dit 
betekent dat de dubbele beglazing lek is”, zo legt Jeen aan Lennart 
uit. “Oorzaak kan onder andere zijn dat het raam aan het eind van 

z’n levensduur is, of het kan liggen aan een slecht onderhouden 
kozijn. Dit betekent dat de werking – isolatie en energiebesparing 

– niet meer goed is. Daarom wordt dit direct gemeld en wordt een 
glasbedrijf ingeschakeld om het raam te vervangen”.  

Lennart Ubels & onderhoudsmonteur 
Jeen Burgstra

Op woonfriesland.nl leest u welk onderhoud u zelf moet doen en wat WoonFriesland voor u doet.

> >



WoonFriesland wil graag dat de woonlasten van de 
huurders zo laag mogelijk blijven. De energiekosten 
vormen een fl ink deel van de woonlasten. Met de 

zonnepanelen kunnen huurders hun energiekosten laten dalen. 
WoonFriesland heeft daarvoor een plan gemaakt met de stichting 
Wocozon (zie kader). De panelen wekken zonnestroom op. Als 
huurder betaalt u altijd een lager bedrag voor deze zonnestroom dan 
voor stroom van een (commerciële) energiemaatschappij. En daar 
gaat het ons om: betaalbaar wonen en een beter milieu!

Hoe werkt het?
•  De zonnepanelen worden op het dak van uw woning geplaatst. 

Ook wordt er gewerkt in de meterkast. In een halve dag is het klaar. 
En dan kan het besparen beginnen. U betaalt alleen voor de 
zonnestroom die u gebruikt. Er zijn geen kosten voor plaatsing 
van de panelen en ook niet voor service en onderhoud.

•  Voor de zonnestroom betaalt u aan WoonFriesland 15,9 cent per 
kWh. Ter vergelijking: een gemiddelde energieleverancier rekent 20 
cent per kWh. U bespaart in dat geval dus ruim 4 cent per kWh. Per 
jaar loopt dat voordeel op van 50 euro tot meer dan 100 euro. 
Voor het gemak kunt u aanhouden dat u per zonnepaneel ongeveer 
een tientje per jaar bespaart.

•  Hoeveel u precies kunt besparen, hangt af van uw stroomgebruik, 
het aantal panelen dat op de woning geplaatst kan worden en 
van de tarieven van uw energiemaatschappij. Het tarief voor 
zonnestroom zal altijd lager zijn dan voor ‘gewone’ stroom.

• Hebt u meer stroom nodig dan de panelen kunnen opwekken, 
dan neemt u dat af van uw energieleverancier. Hebt u minder 
stroom nodig, dan ontvangt u juist geld van uw energieleverancier 
(want u hebt stroom geleverd in plaats van gebruikt).

WoonFriesland heeft de ambitie zonnepanelen te plaatsen op 15.000 
huurwoningen. Dat is driekwart van al onze woningen. Het is een 
enorm project. De uitvoering zal zo’n tien jaar in beslag nemen. 
De eerste woningen hebben hun zonnepanelen al gekregen. 
Dit gaat onder andere om 198 woningen in de Leeuwarder wijk 
Huizum. Daar worden bij elkaar 888 zonnepanelen geplaatst.

Op de site van WoonFriesland vindt u alle informatie over de zonne-
panelen. Er staan voorbeelden op en antwoorden op veelgestelde 
vragen. En u vindt er ook korte fi lmpjes met uitleg hoe het werkt en 
ervaringen van andere bewoners.

De panelen plaatsen we nu tijdens verbeteringsprojecten en bij 
vrijkomende woningen, zodat de nieuwe huurder direct kan profi teren. 
Wilt u ook al profi teren van goedkope zonnestroom, stuur dan een 
mailtje met uw naam en adres naar info@woonfriesland.nl o.v.v. 
interesse zonnepanelen. Dan nemen we contact met u op. 
Voorwaarde is dat u een grondgebonden woning huurt, 
want dan is individuele plaatsing mogelijk. 

Minder betalen voor energie met 
zonnepanelen van WoonFriesland

WoonFriesland werkt samen met de stichting Wocozon. 
Deze landelijke organisatie zonder winstoogmerk 
maakt zonnepanelen bereikbaar voor huurwoningen. 
Wocozon zorgt voor de plaatsing van de panelen, 
het onderhoud en de service. 
Kijk voor meer informatie op www.woonfriesland.nl.

U bespaart €50 tot 
€100 per jaar.

Géén kosten voor plaatsing panelen. 
Ook niet voor service en onderhoud.
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U betaalt alléén voor gebruikte 
zonnestroom.

huurder betaalt u altijd een lager bedrag voor deze zonnestroom dan 

Ook wordt er gewerkt in de meterkast. In een halve dag is het klaar. 

kWh. Ter vergelijking: een gemiddelde energieleverancier rekent 20 
cent per kWh. U bespaart in dat geval dus ruim 4 cent per kWh. Per 

Voor het gemak kunt u aanhouden dat u per zonnepaneel ongeveer 

Rekenvoorbeeld
Stel, u verbruikt per jaar 3000 kWh aan stroom. 

De zonnepanelen op de woning wekken 2000 kWh op. 

U moet dus nog 1000 kWh kopen bij de energieleverancier. 

De rekensom ziet er dan zo uit.

Totaal stroomverbruik 
3000 kWh

Stroomopwekking door panelen (zonnestroom) 2000 kWh

Inkopen bij energieleverancier 1000 kWh

Bestaande situatie:

3000 kWh x 0,20 =  
€ 600

  

Nieuwe situatie:

2000 kWh zonnestroom: 2000 x 0,159 =  € 318

1000 kWh ‘gewone’ stroom: 1000 x 0,20 = € 200   

   
_____+

Kosten zonnestroom en gewone stroom € 518

Uw voordeel per jaar door de zonnepanelen € 82

Zonnepanelen, dat is toch alleen iets voor koopwoningen? Niet bij WoonFriesland! 
We bieden onze huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te laten plaatsen. Uw 

elektrakosten gaan daarmee naar beneden. U kunt hiermee gemiddeld 50 tot 100 euro per 
jaar besparen. Uw portemonnee zal er blij mee zijn. En het milieu ook!

Ondernemer
die van uitdagingen houdt 

Met 235 m2 verdeeld over 
6 ruimtes biedt dit bedrijfspand 
een variatie aan inrichtingen en 

werkplekken. Geen ruimte is hetzelfde 
en met een tweede keukenblok in het 

midden, omringd door de vele 
kamers, krijgt dit kantoor een 

speels karakter.  

De Wijnhornsterstraat 39 is 
zeer goed bereikbaar met de trein 

en bus en is op wandelafstand 
van het centrum van Leeuwarden. 
De ronde vormen van het gebouw 

geven het geheel een unieke 
uitstraling en is het geschikt 

voor diverse doeleinden. 

PAND 
ZOEKT
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De kantoorruimte is op 
de eerste etage van een 

seniorencomplex midden in een 
gezellige woonwijk. Op de begane 
grond biedt Talant een woon- en 

dagbesteding in het Atteljee. 
Belangstelling? Laat mij dit weten 

via telefoonnummer 088 995 2494 of 
martha.de.boer@woonfriesland.nl. 

6 ruimtes biedt dit bedrijfspand 
een variatie aan inrichtingen en 

werkplekken. Geen ruimte is hetzelfde 
en met een tweede keukenblok in het 

midden, omringd door de vele 
kamers, krijgt dit kantoor een 

speels karakter.  
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via telefoonnummer 088 995 2494 of 

Rekenvoorbeeld
Stel, u verbruikt per jaar 3000 kWh aan stroom. 

De zonnepanelen op de woning wekken 2000 kWh op. 

U moet dus nog 1000 kWh kopen bij de energieleverancier. 

De rekensom ziet er dan zo uit.

Totaal stroomverbruik 
3000 kWh

Stroomopwekking door panelen (zonnestroom) 2000 kWh

Inkopen bij energieleverancier 1000 kWh

Bestaande situatie:

3000 kWh x 0,20 =  
€ 600

  

Nieuwe situatie:

2000 kWh zonnestroom: 2000 x 0,159 =  € 318

1000 kWh ‘gewone’ stroom: 1000 x 0,20 = € 200   

   
_____+

Kosten zonnestroom en gewone stroom € 518

Uw voordeel per jaar door de zonnepanelen € 82

> >
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Vastgoed

Gewoon dóen! Woningverbeteringen
Nieuwbouw en onderhoud, alles voor comfortabel en duurzaam wonen. Door 

onderhoud en energiebesparende maatregelen is WoonFriesland continu bezig met 
het verbeteren van haar huurwoningen. Zo wordt onder andere sanitair en tegelwerk 
vernieuwd in de badkamer en toilet. Er vindt regulier onderhoud, zoals schilderwerk 

en herstel van metsel- en voegwerk, plaats. Ook worden HR++ ramen, HR 
verwarmingsketels, zonnepanelen en isolatie bij veel woningen geplaatst. 

Afgeronde projecten 

Binnenkort van start
en lopende projecten

Stavoren

Oosterwolde

Wirdum

Wolvega

Vlieland

Schiermonnikoog

Haulerwyk

Leeuwarden
BuitenpostBuitenpostBuitenpostBuitenpost

Leeuwarden

Oosterwolde

WirdumWirdumWirdum

Schiermonnikoog

Stiens

Koarnjum

Britsum

UreterpUreterp

Bakkeveen

DrachtenDrachtenDrachtenDrachtenDrachten

Hemelum

Molkwerum

Warns

Eastermar

HarkemaHarkema

Surhuisterveen

Leeuwarden

BakkeveenBakkeveenBakkeveenBakkeveenBakkeveen

KoarnjumKoarnjumKoarnjum

BritsumBritsumBritsumBritsum

WirdumWirdumWirdumWirdumWirdum

UreterpUreterp

Harkema

Heerenveen

DrachtenDrachtenDrachtenDrachten

Vlieland

Sumar

RyptjerkRyptjerkRyptjerkRyptjerkRyptjerk

Suwald

Burgum
Gytsjerk

RyptjerkRyptjerkRyptjerkRyptjerkRyptjerkRyptjerk

GytsjerkGytsjerk

> Wolvega, 56 woningen 
Verdeeld over de Gentiaan, Valkruid, Lepel-
tjesheide, Omgang, Prins Bernhardstraat en 
Marijkestraat staan 56 woningen die gereed 
zijn na grondig onderhoud. De werkzaamheden 
verschillen maar bestaan veelal uit schilder- en 
isolerende werkzaamheden en het vernieuwen 
van badkamer, toilet en keuken. 

> Surhuisterveen, 36 woningen
Groot onderhoud aan De Nachtegaal, De 
Spreeuw, Boekholtstraat en Grietmanstraat in 
Surhuisterveen is afgerond en daarmee zijn 
36 woningen weer klaar voor de toekomst. 
Naast het reguliere onderhoud zijn badkamers 
en toiletten vervangen en hebben we nieuwe 
dak- en gevelisolatie en ramen met HR++ glas 
geplaatst. 

> Oosterwolde, 19 woningen
Van 19 woningen aan de Assepot en De Hegen 
zijn bijna alle badkamers, keukens, meterkas-
ten en installaties voor mechanische ventilatie 
vernieuwd. Ook zijn energiebesparende 
gevelisolatie, HR++ glas en HR verwarmings-
ketels geplaatst.  

Projecten gereed

Projecten gestart

• Heerenveen 
• Tjalleberd 
• Oosterwolde 
• Haulerwijk 
• Ureterp 
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> Burgum, 67 woningen
Met diverse werkzaamheden aan badkamer, 
toilet en keuken worden 62 woningen aan de 
Bulthuissingel verbeterd en 5 woningen aan de 
Markt. En behalve het planmatige onderhoud 
zoals schilderwerk, wordt de meterkast uitge-
breid en zonnepanelen, vloerisolatie en HR++ 
glas worden geplaatst. 

>  Ryptsjerk & Gytsjerk, 
35 woningen 
Toiletten, badkamers en keukens worden ver-
nieuwd en de meterkast wordt uitgebreid van 
12 woningen in Ryptsjerk aan de Binnendijk en 
Tjerkelânsreed en van 23 woningen in Gytsjerk 
aan de Sannestrjitte en Sjoerdastrjitte. Naast 
het regulier onderhoud wordt de mechanische 
ventilatie indien nodig vervangen. Ook: glas-, 
muur- en vloerisolatie en zonnepanelen.

>  Wolvega, 66 woningen
Aan de Breuningslaan staan 66 eengezins-
woningen en appartementen waarvan de 
badkamer en toilet worden opgeknapt. 
Bij enkele woningen wordt ook de keuken 
vernieuwd en HR++ glas geplaatst. 
Voeg- en schilderwerk zorgt voor een nieuwe 
uitstraling.

>  Schiermonnikoog, Nieuwbouw 
7 woningen 
De tweede rij van zeven nieuwe senioren-
woningen op Schiermonnikoog wordt 
gebouwd met op de begane grond de 
slaap- en badkamer en op de verdieping een 
extra kamer. In het laatste kwartaal van 2017 
zijn alle veertien seniorenwoningen gereed. 

Komende projecten

> Burgum, 67 woningen
> Hemelum, 15 woningen

In Hemelum worden 15 woningen opgeknapt 
met een nieuwe badkamer, toilet en keuken. 
De meterkast wordt vernieuwd, vloerisolatie en 
ramen met HR++ glas worden geplaatst.

> Overige lopende projecten:

• Haulerwijk: 32 woningen
•  Koarnjum, Britsum en 

Stiens: 30 woningen
• Buitenpost: 14 woningen
• Leeuwarden: 52 woningen
• Stavoren: 28 woningen
• Drachten: 56 woningen

• Drachten 
• Koudum 
• Burgum 
• Wolvega

>  Drachten, Nieuwbouw 
37 woningen
In de wijk De Bouwen is gestart met 
de nieuwbouw van 37 huurwoningen in 
2 types waarbij zowel platte daken als 
schuine daken voorkomen en tuin- en 
straatgerichte keukens.

> >
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Buurvrouw helpt vluchteling

Merhawi Gebrekidan
“Het is hartstikke leuk om hier te 

wonen. Ik heb leuke buren, ze zijn erg 
behulpzaam. Samen met Baukje heb 
ik een paar keer koffi e gedronken en 
ze helpt mij veel met verschillende 
dingen zoals bellen met instanties. 
Binnenkort ga ik Eritrees eten voor 

haar koken.” 

Baukje Kleefstra, 
buurvrouw van Merhawi

“Toen Merhawi naast mij kwam 
wonen, klikte het direct. We kwamen 
bij elkaar over de vloer en ik heb hem 

geholpen met de inrichting van zijn huis. 
Hij is actief met voetballen, 

haalt zijn rijbewijs en gaat naar school. 
Merhawi is een fi jne en 

gastvrije buurman.” 

SAMEN 
STERK

In 2015 kreeg Merhawi Gebrekidan een woning toegewezen op de Middelwyk te Drachten. 
Merhawi is een vluchteling uit Eritrea en inmiddels 20 jaar. Dat is niet niks: alleen wonen in 

een vreemd land met een compleet andere cultuur en je spreekt de taal niet. 
Maar Merhawi, Vluchtelingenwerk en ook zijn buurvrouw kijken terug op een positieve 

ervaring en spreken met trots over zijn geslaagde integratie. 

Eline van Doorn, 
teamleider integratiekantoor 
Vluchtelingenwerk Drachten

“Het integratieproces van Merhawi verloopt 
voorspoedig en dat heeft hij helemaal aan zichzelf 

te danken. Hij gaat naar school en leerde de 
Nederlandse taal snel. Contact met de buren is 

juist heel belangrijk zodat Merhawi kan terugvallen 
op zijn netwerk, wanneer de begeleiding vanuit 

Vluchtelingenwerk eindigt.” 
Vluchtelingenwerk zoekt nog vrijwilligers. 

Interesse? Bel 0512-546130 of mail 
smallingerland@vluchtelingenwerk.nl.
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De grote kracht van ons is dat wij de wijk 
en haar bewoners goed kennen waardoor 

wij problemen eerder signaleren.
Gewoon 
doen

Huurachterstand? 
Kom op tijd in actie

Voorkomen is beter 
dan genezen

Woningbouwcorporaties werken veel 
samen met sociale instellingen. Woon-
Friesland heeft een korte lijn met de 
Sociale Wijkteams. In overleg met 
WoonFriesland, het Wijkteam en de 
bewoner zelf, wordt er gekeken welke 
mogelijkheden er zijn. Vaak biedt het 
netwerk van de bewoner zelf een op-
lossing. Want voorkomen is altijd beter 
dan genezen. Wanneer huisuitzetting 
daadwerkelijk plaatsvindt, hebben het 
Wijkteam en de andere partijen er juist 
een groter probleem bij. 

Sociale Wijkteams Noord Nederland
“De grote kracht van ons is dat wij de wijk 
en haar bewoners goed kennen waardoor wij 
problemen eerder signaleren. Het contact is 
laagdrempelig en veelal bij de mensen thuis 
wat een goede indruk van de omstandigheden 
geeft.
Het is echt belangrijk om hulp te vragen 
wanneer het niet lukt. Het Wijkteam heeft 
inlooptijden waar u met al uw problemen 
terecht kunt. En met alle hulp die voorhanden 
is, kan huisuitzetting in veel gevallen voorko-
men worden.” 

Altijd eerst op zoek 
naar een oplossing

Wanneer incasso- en gerechtsdeur-
waardersorganisatie Flanderijn wordt 
ingeschakeld door WoonFriesland, dan 
is er, zoals u begrijpt, al een heel traject 
aan vooraf gegaan. Er zijn afspraken 
gemaakt, er is contact geweest en 
instanties zijn betrokken. WoonFriesland 
neemt het debiteurenbeleid zeer serieus 
en zoekt altijd eerst zelf naar een 
oplossing. 

Incasso- en gerechtsdeurwaarders-
organisatie Flanderijn
“En als wij als deurwaarder dan toch betrok-
ken worden, hoeft dat nog niet te betekenen 
dat het een verloren zaak is, in tegendeel. 
Ook de deurwaarder zoekt nog steeds 
eerst naar een oplossing met de huurder en 
instanties. In veel gevallen wordt alsnog een 
oplossing gevonden waarbij de huurder netjes 
de achterstallige huur kan betalen en in de 
woning kan blijven wonen. Leidend hierbij is 
dat de bewoner zelf initiatief neemt en mee 
wil werken aan een oplossing. 

Er is een daling in het aantal huisuitzettingen 
gemeten in Nederland en dat merken wij ook. 
We hebben allemaal geleerd van de recessie. 
Iedereen is behoedzamer, heeft meer inzicht 
in de persoonlijke situatie en houdt de lijntjes 
korter. Het advies is dan ook om te zorgen 
dat de schade beperkt blijft. Een maand is 
zo maar om en kosten stapelen zich snel op. 
Neem zelf initiatief, dan ligt een oplossing 
vaak binnen handbereik.” 

Disclaimer

In dit artikel spreken we 
veel over de samenwerking 
met instanties. Wij willen 
benadrukken dat dit contact 
er alleen is met toestemming 
van de huurder. 

”Gelukkig konden we in ons huis 

blijven dankzij de hulporganisaties 

die met ons mee dachten.”

Neem zelf initiatief, dan ligt een oplossing 
vaak binnen handbereik.” 

Financieel bewustzijn 
helpt huurachterstand 
voorkomen

WoonFriesland signaleert het direct 
wanneer de huur niet wordt betaald. 
Er wordt binnen 14 dagen contact 
gezocht met de huurder en indien 
nodig ook met de instanties die hulp 
kunnen bieden. Dit contact is altijd in 
overleg met de huurder. Door direct 
de helpende hand te bieden, proberen 
wij een eventuele huurachterstand 
te beperken en worden vervelende 
situaties voorkomen. 

Afdeling Huurincasso, WoonFriesland
“In steeds meer gevallen spreken wij 
huurders die bijvoorbeeld een tijdelijk 
arbeidscontract hebben of er is een 
overgangsfase van werk naar uitkering. 
Dit zorgt in eerste instantie vaak voor 
onregelmatige inkomsten en het nodige 
papierwerk voor de huurder. Hierdoor kan al 
snel een huurachterstand ontstaan. Juist op 
dat moment is het goed contact met ons op 
te nemen. Vaak is er dan nog ruimte om een 
betaalafspraak te maken.
Wat veel huurders niet weten, is dat er 
veel instanties en hulporganisaties zijn die 
met u mee kunnen denken in de weg naar 
een oplossing. Zoals, wijkteams en andere 
sociale instellingen. Wij wijzen u dan op de 
mogelijkheden die er zijn als u er zelf niet 
uitkomt. Pas wanneer een huurder geen 
respons geeft na herhaaldelijk verzoek van 
WoonFriesland of de afspraken niet nakomt, 
dan wordt de deurwaarder betrokken.”

Belangrijk is dat u, daar waar het kan, 
een fi nanciële buffer opbouwt, Maar geef 
bijvoorbeeld wijzigingen ook direct door 
aan de Belastingdienst en neem zélf en 
op tijd contact op. Informeer ons over 
uw fi nanciële situatie. Er is vaak meer 
mogelijk dan u denkt. Gewoon doen!
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Veiligheid voor alles
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“Ga vooral niet zelf 
verwijderen, maar neem 

direct contact op met ons. 
Wij zorgen voor veilige 

verwijdering.” 

Marcel de Vent, 
mutatie-inspecteur 
bij WoonFriesland

“Wat moet ik doen 
als ik denk dat 

er asbest in dit oude 
keukenzeil zit?” 

Dhr. Keijl, vertegenwoordiger 
van de huurder 

Neem geen risico’s 
met asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels die schade kunnen 
veroorzaken aan de longen wanneer ze vrijkomen. Het is niet voor niets dat het sinds 
1983 nauwelijks meer wordt toegepast. En sinds 1993 is zelfs de verkoop, het gebruik en 
bewerking door zagen, boren, schuren of slopen helemaal verboden. Materiaal met asbest 
is vaak te herkennen aan de vezelachtige structuur en de witte tot lichtgrijze kleur.

De heer Keijl, vertegenwoordiger 
van een huurder, stuitte bij 
het leeghalen van een woning 
in Burgum op oud zeil in de 
keuken. Hoe gaat WoonFriesland 

hier mee om en wat kunt u als bewoner doen? 
De heer Keijl vroeg het aan Marcel de Vent, 
mutatie-inspecteur van WoonFriesland.

Mag ik het zeil uit de keuken zelf 
verwijderen?
In dit geval is het zeil dermate oud, van vóór 
1983, dat ik vermoed dat er asbest in zit. 
WoonFriesland laat het zeil eerst onderzoeken, 
omdat wij geen enkel risico willen nemen. Tot die 
tijd mag het zeil niet verwijderd worden.

Hoe kan ik herkennen of er inderdaad 
schadelijke stoffen, zoals asbest in zitten? 
Om vast te kunnen stellen of het asbest is, is er 
onderzoek nodig in een laboratorium. Maar we 
kunnen met logisch nadenken wel nagaan of er 
vermoedelijk sprake is van asbest. Als materiaal, 
zoals een zeil, al 30 jaar in een huis ligt, dan is 
de kans groot dat het asbesthoudend is. Gaat 
het om een woning of materiaal van ná 1994, 
dan geeft het veelal geen problemen. 
De ‘leeftijd’ van het materiaal is dus een teken 
van herkenning voor huurders.   

Wat moet ik doen als ik een vermoeden 
heb van schadelijke stoffen of het niet 
zeker weet? 
Wanneer u enigszins een vermoeden heeft van 
asbest, belt u dan direct WoonFriesland en 
geef duidelijk aan waar u twijfels over heeft. 
Een medewerker van ons komt langs om een 
inspectie te doen. En bij de geringste twijfel zal 
een specialist worden ingezet. Want we nemen 
geen enkel risico met uw gezondheid.

Wat kan WoonFriesland voor mij 
betekenen? 
WoonFriesland neemt u de verantwoordelijkheid 
uit handen en neemt iedere melding serieus. 
Het is belangrijk dat u niet zelf materiaal gaan 
afvoeren, want dat kan zeer schadelijk zijn en 
nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid. 
WoonFriesland zorgt ervoor dat de materialen op 
professionele wijze worden afgevoerd. 
Wel zo veilig. 

Voor zelf aangebrachte voorzieningen zoals 
bergingen en tuinhuisjes waarvan de huurder zelf 
eigenaar is, moet de huurder bij het verwijderen 
van asbest door WoonFriesland wel zelf nieuw 
materiaal aanbrengen. 

Bij twijfel trek aan de bel, liever 
een keer te veel dan te weinig

Twijfels of vragen over asbest 
in uw woning?
Heeft u twijfels over materiaal in uw woning 
en bent u van plan te slopen of verbouwen? 
Laat u informeren door WoonFriesland. Want 
uw veiligheid staat voorop! Bel 088 995 22 22 
of mail info@woonfriesland.nl 

Hoe zit dat in dit geval waarbij ik een 
vertegenwoordiger ben en niet de 
eigenlijke huurder?
Wanneer er geen huurder aanwezig is, dan is 
de vertegenwoordiger van de huurder verant-
woordelijk voor het melden van vermoedelijk 
schadelijke stoffen. De vertegenwoordiger wordt 
in zo’n geval gezien als de huurder. En omdat u 
in dit geval niet weet hoe lang het zeil al in 
de keuken ligt, is het heel goed dat u hiervan 
melding maakt. 

Wat gebeurt er wanneer er daadwerkelijk 
asbest is geconstateerd?
In alle gevallen waarbij asbest aanwezig is, 
wordt een professionele asbestverwijderaar 
ingeschakeld. Alle asbesthoudende materialen 
worden op specialistische wijze verwijderd. Ook 
dit wordt door WoonFriesland geregeld en de 
kosten worden door WoonFriesland betaald. 
Gevelkachels zijn bijvoorbeeld ook 
asbesthoudend. Ondanks dat deze kachels 
slechts met een paar schroeven van de wand te 
verwijderen zijn, is het van groot belang dat juist 
deze kachels door gecertifi ceerde specialisten 
verwijderd worden. Het lijken vrij eenvoudige 
klusjes, maar de kans dat asbest vrij komt is erg 
groot. Dat laten we aan de specialisten over.

Wat kan er gebeuren als er ongemerkt 
toch schadelijke stoffen zijn vrijgekomen? 
En wat moet ik dan doen?
Wanneer er onverhoopt toch materiaal is 
verwijderd door de huurder zelf en er zijn 
mogelijk stoffen vrijgekomen, bel dan direct met 
WoonFriesland. Er zal getest moeten worden en 
bij besmetting is het probleem alleen maar groter. 
Dus bel altijd eerst voordat u zelf gaat slopen, 
verbouwen of verwijderen. Bij twijfel direct 
vragen!
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Uw mening telt!
WoonFriesland wil graag dat u tevreden bent over uw 
woning en onze dienstverlening. Om dat te meten, houden 
we ieder jaar onderzoek naar de klanttevredenheid. 
Huurders kunnen per e-mail een vragenlijst ontvangen 
of gebeld worden om een paar korte vragen te 
beantwoorden. We vergelijken onze dienstverlening met 
die van andere woningcorporaties omdat we hiervan 
kunnen leren. Daarom sluiten we aan bij het landelijk 
onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Aedes, 
de vereniging van corporaties, coördineert dit onderzoek. 
Ook voor dit onderzoek kunt u gebeld worden. Het 
kan dus zijn dat u één of twee keer per jaar benaderd 
wordt. We hopen dat u meedoet aan de onderzoeken 
naar klanttevredenheid. Hoe meer huurders de vragen 
beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. 
Dankzij uw mening, kunnen wij onze dienstverlening 
verbeteren.  

Jonge
huurders

WoonFriesland verhuurt woningen die geschikt zijn voor jongeren 
tot 23 jaar. Vaak gaat het om kleine appartementen of studio’s. 

De huurprijs van deze woningen is lager dan bij andere woningen. 
Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan zich inschrijven bij 

WoonFriesland als woningzoekende. Voor jongeren gelden dezelfde 
toewijzingsregels als voor andere woningzoekenden. Het enige verschil 
is de hoogte van de maximale huurgrens. Om in aanmerking te komen 
voor huurtoeslag, mag je als jongere (tot 23 jaar) niet duurder wonen 
dan € 414,02 per maand. Huurtoeslag regel je via de Belastingdienst. 
Kijk op woonfriesland.nl voor meer informatie over woning zoeken en 

inschrijven. 

WoonFriesland zoekt 
fotomodellen 

m/v
   WoonFriesland zoekt huurders die graag op de 
  foto willen, als het gezicht van WoonFriesland. 
Het hele jaar door gebruiken we foto’s voor 

allerlei doeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om foto’s voor de WoonNieuws, 
de website, folders en ook om foto’s voor bouwborden die geplaatst worden 
bij nieuwbouw- en onderhoudsprojecten. We willen graag dat op al onze 
foto’s zoveel mogelijk onze eigen huurders staan. Vandaar deze oproep: 
wilt u fotomodel zijn voor WoonFriesland? 
Iedereen kan meedoen: man, vrouw, jongen, meisje, peuter, puber of senior, 
echtpaar, single, een gezin… zolang u maar huurder bent van WoonFriesland. 
De foto’s worden gemaakt door een professionele fotograaf. De fotoshoot zal 
plaatsvinden in een studio of op locatie. Het duurt ongeveer een halve dag. 
Als dank krijgt u een prachtige afdruk van de professioneel gemaakte foto. 

Wilt u meedoen? 
Stuur een mailtje met uw naam en adres naar info@woonfriesland.nl 
o.v.v. fotomodel of bel met 088 995 22 22.
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Geen acceptgiro’s meer
Per 1 juli 2017 kunt u de huur niet meer betalen met een 
acceptgirokaart. WoonFriesland stopt met het versturen van 
de acceptgirokaarten. Reden daarvoor is dat op korte termijn 
de acceptgirokaart landelijk wordt afgeschaft als wettig 
betaalmiddel. Van de acceptgiro’s die wij nog verstuurden, 
werd nog maar een klein aantal daadwerkelijk door de huurders 
gebruikt. De meesten betalen al via internetbankieren. Hierdoor 
worden er veel brieven onnodig verstuurd. Dat is jammer van 
de tijd en de kosten. Alle betrokken huurders hebben een brief 
ontvangen met uitleg. U kunt de huur nu op drie manieren 
betalen:

1  Automatische incasso - Hierbij machtigt u WoonFriesland 
uw huur maandelijks af te schrijven. Het eenvoudigst 
en heeft onze voorkeur.

2  Digitale acceptgiro - u ontvangt maandelijks een
e-mail met een link naar iDEAL.

3  Zelf overmaken - u geeft zelf de bank opdracht
om het bedrag over te maken.

KORT
NIEUWS

WoonFriesland 

   WoonFriesland zoekt huurders die graag op de 
  foto willen, als het gezicht van WoonFriesland. 
Het hele jaar door gebruiken we foto’s voor 

‘Aedes coördineert 
dit onderzoek’

Meld u aan
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... 
echtpaar Kalloe

Heel 
Friesland 

kookt
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staat al een aantal heerlijke gerechten klaar. Maar dit ‘kookgekke’ 
duo neemt ons snel mee naar de keuken waar we meekijken hoe er 
kippenbouten en roti worden bereid. Mevrouw Kalloe vertelt ons dat 
ze altijd samen koken, soms voor hun tweeën, maar vaak ook voor 
de kinderen en kleinkinderen die allemaal in Leeuwarden wonen. 

Als een volledig ingespeeld team bewegen beiden zich in de 
keuken. De heer Kalloe bakt de kippenbouten en naast hem verdeelt 
mevrouw Kalloe het deeg in kleine stukken en rolt deze uit tot kleine 
pannenkoekjes die haar man vervolgens in gestaag tempo bakt. En 
dit alles terwijl de kip langzaam staat te smoren op het fornuis. En 
zo koken zij even gemakkelijk voor dertig of veertig familieleden, als 
voor henzelf. Het koken begint bijna altijd al een dag van te voren. 
Dan worden de vele ingrediënten voorbereid, zoals fi jngemalen uien 
en knofl ook, of worden de bijgerechten gemaakt. 

Wij moeten natuurlijk proeven, want gastvrijheid en een uitgebreide 
toelichting horen er als vanzelfsprekend bij. Wat ons betreft komen 
we vaker bij deze twee echte topkoks!

Kijk voor nog een lekker recept op www.woonfriesland.nl/
woonnieuwsrecept.

Heerlijke Surinaams-

Hindoestaanse kip

(6 personen)

ingrediënten / bereiding:

• Wokpan

• 2 à 3 lepels zonnebloemolie

• 1 gesneden ui

•  1,5 eetlepel fi jngemalen ui

•  2 eetlepels fi jngemalen knofl ook

Dit mengsel eerst goed warm maken in de 

wokpan

•  Kippenbouten in de pan en in ca. 5 minuten op 

hoog vuur aanbakken

•  ½ mok water toevoegen en ca. 30 minuten op 

laag vuur in afgedekte wokpan laten smoren. 

Tussendoor steeds even omroeren.

•  Gerecht afmaken met 4 à 5 grote stengels 

peterselie, die wordt fi jngesneden (niet te fi jn) 

en 2 blokjes kippenbouillon toevoegen.

•  Alles goed doorroeren en nog 2 minuutjes op 

laag vuur laten staan.

We lopen ’s middag om twee uur de trap op naar de 
splitlevelwoning van het echtpaar Kalloe aan de 
Mondriaanstraat in Leeuwarden. De geur van diverse 

gerechten komt ons tegemoet. We worden zeer hartelijk welkom 
geheten door het echtpaar, dat hier inmiddels veertig jaar woont 
en hier ook hun zeven kinderen heeft grootgebracht. In de kamer 
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Je eigen leven leiden
Wonen in een Fokuswoning

Hans Hartmann woont met zijn vrouw, dochter van 1 en hond Rocky in een 
Fokuswoning in Leeuwarden. Boven het winkelcentrum in Camminghaburen wonen 

ze in een aangepast Fokus-appartement. Hans heeft een zeldzame spierziekte 
(Myoshi), waardoor hij sinds zijn 35e volledig arbeidsongeschikt is en inmiddels in 

een elektrische rolstoel zit. Maar Hans is allesbehalve ‘patiënt’, hij straalt levenslust 
uit en is volop aan het genieten van zijn dochtertje en de vrienden en kennissen die 

regelmatig binnenvallen. Wij mochten een dag meekijken.
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Een jong gezin betekent vroeg uit bed. Want de kleine van 1 jaar 
is natuurlijk vroeg wakker. Hans is door zijn lichamelijke handicap 
afhankelijk van hulp bij het uit bed komen, wassen en aankleden. 

Dit wordt allemaal geregeld door de Fokus hulppost die 24/7-hulp 
en assistentie biedt vanuit hetzelfde appartementencomplex. 

Ondertussen kunnen zijn vrouw en dochter hun eigen tempo 
en ritme aanhouden om de dag te beginnen. Hans begint  

’s ochtends zo rond acht uur eerst achter de PC. Om te weten wat 
er in de wereld speelt, neemt hij diverse favoriete nieuwssites 

door, waaronder de Telegraaf, Leeuwarder Courant en Nu.nl. 
Gemiddeld is Hans hier zo’n half uur mee bezig. 

De rest van het gezin is dan ook klaar. 

Hans heeft ook een ongeneeslijke longziekte waarbij de longen 
steeds verder achteruit gaan. Daarom moet hij twee keer per 
dag circa 25 minuten aan de vernevelaar. Een vernevelaar is 
een apparaat dat een vloeibaar medicijn omzet in een nevel, 
die daarna wordt geïnhaleerd. Hans heeft hierbij hulp nodig 
van een assistent die hem helpt het mondkapje op te zetten en 
het apparaat te bedienen. Door de spierziekte is Hans niet in 
staat zijn handen en armen zodanig te gebruiken dat hij deze 
eenvoudig lijkende handelingen zelfstandig kan uitvoeren. 
Vandaag komt Andrea Dijkstra vanuit de hulppost helpen, maar 
het tijdstip waarop dit gebeurt, staat niet vooraf vast. Hans 
bepaalt wanneer hij ‘aan de vernevelaar’ gaat, want zijn ritme  
is zeker niet elke dag hetzelfde.

Actueel

Binnen  
een half uur  

het wereldnieuws  

up-to-date 

11.00 uur  >  Eigen regie houden08.00 uur  >  Op de hoogte blijven 

15.13 uur  >  Toiletbezoek
Een toiletbezoekje laat zich niet echt plannen. Zo ook niet 
bij Hans. Hiervoor legt hij via het alarm-intercomsysteem 

dat rechtstreeks verbonden is met de hulppost contact en 
vraagt om assistentie. In Hans z’n geval betekent dit dat 

de tillift ingeschakeld wordt. Een gemiddeld toiletbezoek 
– waarbij Hans uit de rolstoel wordt getild, naar het toilet 

wordt gereden en weer retour naar zijn rolstoel gaat – 
betekent 10 tot 15 minuten werk. Dit soort handelingen 
vinden dus gedurende een dag meerdere keren plaats. 

Maar omdat de hulp bij Fokus zo is ingericht dat Hans zijn 
levensritme leidend is, ook ’s nachts, zijn dit soort dingen 
voor hem de gewoonste zaak van de wereld en is hij niet 
afhankelijk van vaste tijdstippen of leefregels die hem bij 

dergelijke normale momenten belemmeren.

“Het meewerken aan 
het zelfstandig wonen 
voor mensen met een 

fysieke beperking geeft 
mij veel voldoening in 

het beroep als assistent 
bij Fokus.”

Andrea Dijkstra, medewerker Fokus

17.15 uur  >  Lekker op het balkon
Uiteraard is het appartement geheel gelijkvloers. Deze dag 
was het zonnig en aangenaam lenteweer. In dat geval staat 
de voordeur vaak open, zodat hond Rocky gemakkelijk in- 
en uitloopt. Hans geniet ook van de zon, met name aan het 
einde van de middag als de zon lekker op de galerij aan de 
voorkant van het appartement staat. 
Hans woont hier inmiddels ruim achttien jaar en is met 
iedereen in het gebouw goed bekend. En ook beneden in 
het winkelcentrum kennen mensen hem goed en zijn de 
winkeliers ingespeeld op mensen met een handicap, zoals 
Hans. Aan aanspraak en aanloop is hier dan ook geen 
gebrek. Zijn buurman brengt nog even soep als Hans zijn 
vrouw en dochter net thuiskomen. Hier gaat het ritme zoals 
het gaat, met of zonder handicap.
  

WoonFriesland heeft 
in Leeuwarden 13 
appartementen die 
binnen het concept en de 
samenwerking met Fokus 
vallen. Deze woningen 
zijn verspreid over het 
appartementencomplex in 
Camminghaburen en zijn van 
buiten niet als Fokuswoning 
herkenbaar. 
Vrijheid en gewoon wonen 
met een fysieke beperking of 
handicap. Fokus maakt het 
mogelijk. Er is assistentie 
bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen, 
zoals aan- en uitkleden, 
toiletgang en eenvoudige 
verpleegtechnische 
handelingen. De bewoner 
bepaalt wanneer, waarbij en 
hoe. 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Zo houdt hij zelf de 
regie over zijn leven!
Als woningcorporatie 
verhuurt WoonFriesland 
diverse vormen van wonen 
gecombineerd met zorg, maar 
het project in Leeuwarden 
met Stichting Fokus is de 
enige in Friesland op dit 
moment. Om in aanmerking 
te komen voor deze vorm van 
wonen heeft een bewoner een 
indicatie voor zorg nodig. Als 
u geïnteresseerd bent in deze 
specifi eke vorm van wonen 
kunt u via fokuswonen.nl zelf 
een test doen om te bekijken 
of dit bij u past.

Fokuswoningen, 
midden in de 
samenleving
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Hond Rocky kan lekker in en uit lopen

“Ik kan doen en laten wat 
ik wil. Ik vind deze vorm 
van wonen echt ideaal. 
En het past helemaal bij 

mij, want ik ben echt 
iemand die zijn vrijheid en 

eigenheid koestert.”
Hans Hartmann, bewoner

> >



Aan het Voermanspad in Drachten wonen de buurmannen 
John van Helden en Johannes de Jong. Zij zijn de initiatiefnemers 

van de tuindag die op 1 april plaatsvond. WoonFriesland ondersteunt 
dit initiatief van harte en heeft tuinbedrijf BTL ingeschakeld. 

Dit bedrijf verzorgt het groen voor WoonFriesland en biedt vandaag 
de helpende hand. Er is een grote bamboeplant die echt overlast 

bezorgt. Samen met de bewoners wordt deze gekapt.  

Tuindag in Drachten 
Samen de buurt mooier maken

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 Saskia Van Eijzeren 
en Boukje Kleefstra, huurders

Projectbegeleiding 
MK+, Grou 
Vormgeving: Camerik 
Voortman communicatie- en 
pr-adviseurs

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 
woonfriesland.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.

John van Helden, 
bewoner

Met buurman Steven ben ik rigoureus 
aan het snoeien en opruimen in een achtertuin. 
Er moet veel gebeuren maar met z’n allen gaat 
het snel. Maar we organiseren nog meer hoor, 

allemaal te vinden op Facebook. Typ maar 
Voermanspad in, dan zie je ’t wel.

Johannes de Jong, 
bewoner

Veel mensen wonen al heel lang 
in deze wijk en sommigen zijn oud en 
slecht ter been. Vandaag gaan we ze 
helpen met snoeien en opruimen in 

hun tuin. Deze tuindag is gezellig 
en zorgt ook voor saamhorigheid 

in de buurt.

Peter Twijnstra, 
wijkconsulent

WoonFriesland
De wijk ziet er goed uit als je 

         zo binnenrijdt. Veel bewoners hebben 
        hun tuin goed onderhouden en deze 

tuindag geeft nog een extra zetje in de 
rug voor degene die hulp nodig 
hebben. John en Johannes zijn 

de pareltjes in de wijk met 
hun initiatieven.
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Vraag 
maar raak

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

In de keuken en de badkamer 
hebben we regelmatig 
zilvervisjes. Wat kan ik 

daaraan doen?

Zilvervisjes houden van 
een vochtige omgeving. 

Ventileer uw woning 

daarom goed!

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel 
was: ‘Voorjaarsbloemen’. We 
hebben weer honderden goede 
inzendingen ontvangen en daaruit 
is een winnaar getrokken. De 
cadeaubon gaat deze keer naar 
T. Kloosterman uit Burgum. 
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Stuur uw oplossing voor 31 augustus 
2017 naar: WoonFriesland, postbus 91,  
9000 AB Grou. Mailen kan ook naar 
info@woonfriesland.nl. Wel graag uw 
naam en adres vermelden.
Onder de goede inzenders wordt een 
cadeaubon verloot.

Een zilvervisje is een klein, 
kruipend, zilverachtig glanzend 
insect. De kleine beestjes zijn 

voornamelijk ‘s nachts actief en ze 
verstoppen zich overdag. Ze komen 
vaak voor in vochtige en goed geïso-
leerde woningen. Omdat zilvervisjes 
moeite hebben met gladde oppervlak-
ken en daarop uitglijden, vindt u ze 
bijvoorbeeld vaak ‘s morgens in de 
gootsteen.

Goed ventileren
Om zilvervisjes te bestrijden, kunt u 
lokaas gebruiken. Er zijn verschillende 
middelen bij de bouwmarkt te koop. 
Als de vochtige omstandigheden 
hetzelfde blijven, levert de bestrijding 
geen blijvend resultaat op. Het is dus 
belangrijk om daar iets aan te doen. 
Zorg er daarom voor dat uw woning 
minder vochtig wordt. Ventileer uw 
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Spelen en bouwen in Spijkerdorp is leuk en stoer!
  

Reserveren is gewenst en kan via 
telefoonnummer 0512 522 488

Bouwen kost € 4,- p.p. En bij inlevering van deze bon 
krijgt u een gratis ijsje. Maximaal 4 ijsjes per bon.

Kijk voor meer informatie op www.spijkerdorp.nl

woning goed en doe dat continu. 
Raam of rooster open, afzuiginstallatie 
aan! Dan gaat de luchtvochtigheid 
naar beneden.

Op woonfriesland.nl vindt u nog veel 
meer tips om ongedierte buiten de 
deur te houden. U vindt er bijvoorbeeld 
informatie over het bestrijden 
en voorkomen van overlast door mie-
ren, slakken en wespen. In de meeste 
gevallen bent u zelf verantwoordelijk 
voor de bestrijding van ongedierte. 

In sommige gevallen is het raadzaam 
om een specialist in te schakelen 
of contact op te nemen met de 
gemeente. De bestrijding van onge-
dierte in uw woning is geen taak van 
WoonFriesland. Weet u niet hoe u 
het moet aanpakken? Bel, mail of app 
met ons Klant Contact Centrum. 

> >
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Techneut, vraagbaak én conciërge ineen
Sinds een paar jaar is er nieuw leven geblazen in de bewonerscommissie van 
het woongebouw aan de Fruitstraat in Leeuwarden. De heer Ottens is door 

medebewoner de heer Van Akker aangedragen om in het zonnetje gezet te worden 
vanwege zijn actieve en positieve bijdrage in en rondom het woongebouw. 
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EEN 
GOEDE
BUUR

“Het is hier fi jn 
wonen en wanneer ik 

een positief verschil kan 
maken, dan doe ik 
dat. Ik zet mij in tot 

het is opgelost”, 
aldus Frits Ottens.

De heer Van Akker spreekt vol ontzag en waardering over de 
heer Ottens.“Frits is een mensenmens. Hij kent alle bewoners 
bij naam en heeft veel belangstelling voor anderen. Hij vervult 

een belangrijke rol in talrijke dingen. Hij is techneut, vraagbaak en 
conciërge ineen. Een hek dat niet open gaat? Frits zorgt ervoor dat de 
dagelijkse beslommeringen opgelost worden. Frits is een technische 
duizendpoot. En hij weet met iedereen netjes en diplomatiek om te 
gaan, daar heb ik veel respect voor.” 

Volgens de heer Van Akker lijkt de heer Ottens overal kijk op te 
hebben. “Er was lekkage op de binnenplaats en Frits ziet dan direct 
waar de problemen ontstaan en draagt praktische oplossingen aan. 
En overlast van scooters en brommers onder het complex is verholpen 
met een hek, op advies van Frits. Hij draagt oplossingen aan en zorgt 
ook voor de uitvoering ervan.” 

Zo is er op verzoek van de bewoners een boekenkast in de hal gekomen 
(zie foto pagina 2). Het bankje in de hal moest ook verplaatst worden 
wat voorheen achter de lift stond. De mensen keken tegen een blinde 
muur aan als ze erop zaten. De heer Ottens was vastberaden dit 
voor elkaar te krijgen en na overleg met WoonFriesland is dit 
gerealiseerd. De heer Ottens heeft met eigen handen een prachtige 
boekenkast gemaakt en het bankje is verplaatst. Nu kunnen ouderen 
zittend wachten op de bus of taxi met uitzicht op de straat.
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