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“ We willen er  
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“ Wanneer zijn wij  
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 “Toen ik de 
kans kreeg, heb ik 

me direct aangemeld 
voor de cursus 

schrijven.”
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In appartementencomplex Klein Diep in Oosterwolde zijn de bewoners er voor elkaar. 
Ze helpen elkaar en samen kijken ze wat er nodig is in het gebouw. “Omdat we ouder worden, 

veranderen onze woonwensen. Gezamenlijk bespreken we wat ons zou helpen of wat we willen. 
Dat pakken we dan op. Zo is bijvoorbeeld de bibliotheekkast ontstaan.“

‘We willen er voor elkaar zijn’

IN DE 
SPOTLIGHT

De binnenkomer
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Samen maken  
we het verschil 
Het is heel logisch! Iedereen wil wonen in een fijn huis 
in een leuke buurt waar je je thuis voelt. Gelukkig 
gaat dit voor veel van onze huurders op. Maar 
ook zijn er huurders die graag anders zouden 
wonen. Het huis is bijvoorbeeld nog niet zo 
groot, klein of energiezuinig als u zou willen. 
Of uw buren maken misschien teveel geluid of 
ze onderhouden de tuin anders dan u zou doen. 
Zoveel mensen, zoveel wensen!

Als sociaal verhuurbedrijf werken wij er hard aan om u zo goed 
mogelijk te laten wonen en te helpen daar waar we kunnen. 
Dit doen wij met onze wijkconsulenten die aanwezig zijn in 
uw buurt. We houden hierbij oog voor kwetsbare en eenzame 
huurders en ook het klimaat en duurzaamheid hebben onze 
aandacht. We moderniseren veel woningen en we kijken daarbij 
naar goede en betaalbare duurzame oplossingen voor de 
toekomst.  

Dit kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met 
andere organisaties. Op bladzijde 10 en 11 vertellen we 
bijvoorbeeld graag over hulp die zowel Friesland College onze 
huurders biedt bij leren lezen, schrijven en computeren als ook 
Humanitas.

Maar ook u kunt uw steentje bijdragen. U weet het beste wat 
er in uw buurt speelt. Contact met uw buren is belangrijk; 
ook als je elkaar soms (door een andere leefstijl of culturele 
achtergrond) niet altijd goed begrijpt. Begrip voor elkaar en om 
elkaar denken kan zoveel verschil maken. 

Zelf kunt u ook veel doen om bij te dragen aan het klimaat en 
te besparen op uw elektrarekening. Denk bijvoorbeeld aan uw 
douchetijd, het gebruik van spaarlampen en meld u aan voor 
zonnepanelen op uw dak. Maar ook het groener maken van uw 
tuin helpt al, kijk voor tips op bladzijde 8 en 9!

Alle beetjes helpen. Zo maken wij samen het leven en wonen 
wat aangenamer!

Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder

Klein Diep is in 2001 gebouwd. In veertien 
van de twintig appartementen wonen 
nog dezelfde mensen. Dat geeft aan dat 

het er prettig wonen is. “Het zijn mooie, ruime 
appartementen. Allemaal met dezelfde indeling. 
Je voelt je overal meteen thuis als je bij elkaar 
langskomt. Niet dat we dat dagelijks doen, hoor”, 
lacht bewoonster mevrouw van den Bosch. 

Voor elkaar
“Alle bewoners zijn zelfstandig en actief. Vanaf 
het begin was het duidelijk dat we er voor elkaar 
willen zijn. We willen allemaal iets voor een ander 
betekenen en elkaar ondersteunen als dat nodig 
is. Veel bewoners hadden al veel bij een wijk- of 
buurtvereniging gedaan. Zo’n verplichting wilden 
we niet weer, maar ‘ieder voor zich’ zagen we 
ook niet zitten“, vertelt meneer Meijer van de 
bewonerscommissie.

Van bibliotheek tot fietsen opladen
“We zijn gelijk bij de oplevering van het 

gebouw met een bewonerscommissie gestart”, 
vertelt mevrouw Van den Bosch. “Bewoners 
kunnen ons aanspreken als er vragen of 
ideeën zijn. Ook organiseren we jaarlijks de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Andere activiteiten 
ontstaan als er behoefte aan is. Zo hebben we 
twee jaar geleden een bibliotheek geopend. 
Speciale grote letterboeken voor ouderen kregen 
we van de plaatselijke bibliotheek. 

Meneer Veenstra, bewoner en lid van de 
bewonerscommissie: “Steeds meer bewoners 
hebben een elektrische fiets. Dan komt de 
vraag: Zou het niet handig zijn als we die op één 
plek konden opladen? En zo begint er dan een 
‘project’.” 

Wat is er bereikt?
•  De bibliotheekkast
•  Een stopcontact in alle schuurtjes om 

elektrische fietsen op te laden
•  Magazijnkarretje om grote/zware dingen te 

verplaatsen
•  Prikbord voor algemene informatie
•  Op iedere galerij hangen schilderijen
•   Er zijn voorbereidingen voor een centrale 

fietsenstalling voor het complex
•  De tuin aan de voorkant wordt met kleurige 

bloemen opgeknapt
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“Hier geldt: een 
goede buur is 
beter dan een 
verre vriend.”

Irene van 
den Bosch

Dankzij de drone weet 
WoonFriesland in de 
toekomst exact waar 
onderhoud nodig is. 

> 18
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Tips om samen iets te bereiken
Bewoners willen liever geen langdurige 
verplichtingen meer. Maar soms kun je wel samen 
dingen oppakken. Dat het slim kan, zien we aan 
het Klein Diep:
•  Een keer per jaar is er een nieuwjaarsreceptie. 

Daar worden punten besproken waar de 
bewonerscommissie mee aan de slag gaat;

•  De bewonerscommissie is altijd aanspreekbaar 
en per galerij is er een contactpersoon;

•  Als er ideeën of wensen zijn, wordt gekeken wie 
hier aan mee wil werken. De commissie is niet 
eindverantwoordelijk, dat is de groep die het 
uitwerkt.

> >



Inspectierapporten
Frank ziet bij binnenkomst meteen dat de donkergrijze muur in de 

woonkamer weer wit moet worden geschilderd. “Wie moet dit doen?”, 
vraagt Judith. Frank vertelt dat hij dit moet nakijken in het oude 

inspectierapport van een paar jaar terug om te zien welke afspraken hierover 
met de vorige huurder zijn gemaakt. “Het mooie is dat we dat soort dingen 

altijd kunnen terugvinden in onze inspectierapporten”, vertelt Frank. 
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Scheuren of schimmel
“In deze badkamer kan ik net als thuis goed draaien met mijn 
rolstoel”, lacht Judith. “Frank, is er in een badkamer iets waar 
je speciaal op let?”, Frank: “Ik kijk of er scheuren of barsten in 
de wasbak of tegels zijn. Ik kijk naar vochtplekken of schimmel.
In deze woning is de ventilatie prima. Deze badkamer ziet er 
netjes uit en alles is heel.”

Nette meterkast
“Kijk”, zegt Frank, “deze meterkast is in orde. Het is 
een modern appartementencomplex. Alles is netjes en 
met moderne meters uitgerust. Een bewoner moet deze 
kast altijd netjes leeg houden. Het gaat tenslotte om de 
eigen veiligheid. Helaas zie ik het vaak anders en wordt 
de meterkast als opslagruimte gebruikt. “Een paar kleine 
aanpassingen in deze woning en een nieuwe huurder kan 
er gaan wonen!”

Het sleutelkastje 
Judith vraagt of de huurder bij een na-inspectie altijd aanwezig is. 

“Ja”, zegt Frank. “Bij de voorinspectie zijn afspraken gemaakt. 
Die controleren we samen. Daarna hang ik bij de eindinspectie een 

sleutelkastje aan de buitenkant van het huis op, want dan is het onze beurt 
om eventuele werkzaamheden uit te voeren. Door het sleutelkastje te 

gebruiken kunnen medewerkers van WoonFriesland en/of specialisten die 
we inhuren makkelijk in het huis komen. Als alles klaar is haalt de 

wijkconsulent met de nieuwe huurder het kastje en de sleutels weer op.”

Huurder Judith Posthumus ging op pad met mutatieinspecteur Frank Kenters.
Hij bekijkt een woning wanneer een huurder die gaat verlaten zodat de woning

schoon en heel wordt overgedragen aan de nieuwe huurder. Deze check doet hij 
samen met de vertrekkende huurder. Ze kijken of er bijvoorbeeld iets kapot is en of 

dat schilderen nodig is. Alles schrijft hij op. Na drie weken bezoekt Frank 
de woning weer en kijkt hij of alles wat is afgesproken, is gedaan.
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“Waar let 
je op in een 
badkamer?”

Judith Posthumus 

Woninginspectie: heel nuttig 
en het geeft duidelijkheid!

OP STAP
MET

“Ik let er op 
dat het schoon, 

heel en 
veilig is.”

Frank Kenters
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Zelf interesse? 
Heeft u interesse in zonnepanelen en is uw 

woning op dit moment niet betrokken bij 
een kwaliteitsverbeteringsproject? Kijk op 

bladzijde 19 voor meer informatie over hoe u 
zich kunt aanmelden voor zonnepanelen. 

“Siebe, wat sjocht de tún 
der wer kreas út!”, is wat de heer 

Veenstra vaak hoort van mensen uit 
de buurt. “Het lijkt alsof mijn tuin 

veel onderhoud nodig heeft, maar ik 
ben er maar één uur in de week mee 
bezig”, vertelt hij trots. In dat uurtje 
maait de heer Veenstra het gras en 

hij haalt onkruid weg, 
meer niet.

Tips van de heer Veenstra
De heer Veenstra heeft een paar tips 
die hij zelf heeft gebruikt in zijn tuin: 
“Begin eerst met gras in plaats van 
tegels. Alle bestrating en potten, 
helpen niet tegen wateroverlast. Ik 
begrijp wel dat niet iedereen groene 
vingers heeft en dat mensen weinig 
tijd hebben, maar voor een grasmat 
is dat ook niet nodig. En met mooie 
bloeiende planten zoals hortensia’s, 
azalea’s en beltsjeblommen wordt de 
tuin prachtig. Alleen een keer snoeien 
aan het einde van de zomer.”

Wateroverlast? Kies voor een groene, 
maar onderhoudsarme tuin!

GEWOON
GROEN

Zware regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast in tuinen. 
Vooral binnen de steden en dorpen waar veel stenen en betonnen tuinen 

en paden zijn aangelegd. Groene tuinen zorgen voor een betere afvoer van 
het regenwater. Maar een groene tuin lijkt veel onderhoud te vragen. 
De heer Veenstra uit Drachten heeft een groene tuin en hij vertelt aan 

WoonFriesland over zijn tuin met weinig onderhoud.

De heer Veenstra 
begrijpt dat wateroverlast een 
probleem is. Hij heeft daarom 

bewust gekozen voor een grasmat, 
beukenhaag, zwerfkeien en 
houtsnippers in zijn tuin.  

Hierdoor gaat het regenwater 
beter de grond in en heeft hij 

geen last van te veel water 
in zijn tuin. 

Bodembedekkers
Bodembedekkers houden het onkruid 
weg uit de tuin. Dit zijn vaste planten. 
Vaak zijn ze ook nog eens groenblijvend, 
waardoor ze geen ‘overlast’ geven door 
bladverlies in de herfst en winter.

Groenblijvers
Met wintergroene planten, heesters en 
bomen in uw tuin, vallen bladeren of de 
naalden niet uit. Kies ook voor groen 
dat niet te hard groeit zodat u er weinig 
onderhoud van heeft. Kies dus eerder 
voor een taxus dan voor een liguster.

Stabiele planten
Sterke planten blijven rechtop staan 
in fors herfstachtig weer. Door voor 
planten te kiezen die tegen een 
stootje kunnen, voorkomt u onnodig 
onderhoud.

Anti-worteldoek
Wilt u een border met beplanting 
aanleggen en heeft u geen zin om later 
onkruid te wieden? Onkruid heeft geen 
kans met anti-worteldoek. Leg het doek 
over de wortels van planten en doe 
bijvoorbeeld grind over het doek, dat 
scheelt u een boel werk.

Weinig potten
Planten in de volle grond vragen minder 
onderhoud dan planten in potten. 
Watergeven, bijmesten en verpotten 
zijn niet nodig bij planten die in de 
grond staan.
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Tips voor een onderhoudsarme en groene tuin

Bronnen: Hoveniersbedrijf Tenge, appeltern.nl 
en milieucentraal.nl

Gebruik niet te veel tegels in 
de tuin
Misschien is het voor de hand liggend, 
maar door bestrating kan regen niet goed 
in de grond zakken. Minder bestrating 
zorgt voor een betere afvoer en minder 
druk op de riolen. 

Ga voor een groene haag 
Een groene haag zorgt ook voor een 
uitstekende bodem om water af te voeren. 
Ook zorgen bladeren van een heg er voor 
dat water verdampt. Kies daarom voor 
haagplanten of struiken zoals coniferen, 
laurier of meidoorn in plaats van een 
houten schutting. Denk er wel aan om ze 
regelmatig te snoeien!

Grasveld
Een grasveld houdt regenwater goed vast 
en laat het in de bodem wegzakken. Onder 
het gras leven regenwormen, slakken en 
duizendpoten waardoor de ondergrond 
een goede waterdoorlatende bodem wordt. 

Nieuw terras? 
Bent u toe aan een nieuw terras? Laat dan 
een rand vrij voor een border met planten. 
Of misschien is een waterdoorlatende 
bestrating, zoals schelpen of schors ook 

een mooie oplossing voor u. 

Tips tegen wateroverlast

Weinig tijd 
en geen 

groene vingers? 
Begin met 

een grasmat.
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http://www.appeltern.nl
http://www.milieucentraal.nl


Vastgoed
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Gewoon dóen!
Woningverbeteringen

“Wanneer zijn wij aan de beurt voor een nieuwe keuken?”, vragen bewoners vaak.
En: “Hoe bepaalt WoonFriesland of er een nieuw keukenblok komt?” Wij leggen dit graag 
aan u uit. Het hele jaar werkt WoonFriesland aan onderhoud. Als een keuken achttien tot 
twintig jaar oud is, wordt deze vervangen. We nemen dit op in de onderhoudsplanning. 

Tijdens een kwaliteitsverbeteringsproject, waarbij meer werkzaamheden in één keer 
gebeuren, kijken we ook of een keuken vervangen moet worden. Ook bij een verhuizing 

kijken we gelijk wat de staat van de keuken is en vervangen deze als dat nodig is.
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Wij zijn 
op weg 
naar...

WoonFriesland is het hele jaar bezig met het verbeteren van 
huurwoningen. Dit doen wij volgens een onderhoudsplanning en 
wanneer u een reparatieverzoek doorgeeft als er iets kapot is.

Daarnaast worden veel woningen moderner, comfortabeler en 
duurzamer gemaakt in zogenaamde kwaliteitsverbeteringsprojecten. 

Dan doen wij meerdere werkzaamheden tegelijk aan huizen in één straat 
of wijk. Hiermee verhogen we het woonplezier van onze bewoners!

…8.000 verbeterde 
woningen in 2021. 

Binnen een week een nieuwe keuken

De familie Peterson in Heerenveen had in drie dagen een nieuw 
keukenblok. We namen een kijkje aan de Ratelaar in Heerenveen 
tijdens de werkzaamheden en spraken de heer Peterson. 

“Zes maanden geleden was er een inspectie van de woning 
om te bekijken welk onderhoud nodig was. Bij ons stond het 
keukenblok op de lijst om vervangen te worden. In 2011 zijn de 
douche en de kozijnen tijdens een verbeteringsproject aangepakt. 
Een nieuwe keuken was toen nog te vroeg. Na de inspectie kwam 
iemand langs om de nieuwe keuken op te meten. We mochten 
de kleur van de kastjes, de tegels en het keukenblad toen zelf 

kiezen. Het werden witte tegels, een antraciet aanrechtblad en 
grijze kastdeurtjes uit het standaard assortiment van 
WoonFriesland. Strak en netjes.”

“Met de onderhoudsmonteurs hebben we overlegd waar de
stopcontacten precies kwamen en na twee dagen stond ons 
nieuwe keukenblok. Daarna zijn ze nog een dag bezig geweest 
met afwerken. Natuurlijk moeten we zelf nog de muren 
schilderen en een nieuw stukje zeil leggen om het af te maken. 
Wij zijn heel tevreden over alles. We zijn goed geïnformeerd en 
de onderhoudsmonteurs doen hun werk heel goed en zijn heel 
behulpzaam. En aan het eind van de dag werd alles steeds  
netjes opgeruimd.”

Een keuken gaat ongeveer achttien jaar mee. 
Dat is voor WoonFriesland het moment voor vernieuwing. Er zijn 
drie mogelijkheden:

1  Is uw keuken ongeveer achttien jaar oud?  
Dan krijgt u een brief van ons voor een vervanging.  
Binnen twee tot drie dagen plaatsen we dan een nieuwe 
keuken.  

2  Wordt de kwaliteit van uw woning verbeterd?  
Dan beoordelen we op dat moment de keuken ook. Is hij aan 

vervanging toe? Dan wordt het meegenomen in het project. 
Afhankelijk van de ruimtes die worden vernieuwd kan dit in 
totaal tussen de twee tot drie weken duren. 

3  Bij wisseling van huurders beoordelen we keukens van 
leegstaande woningen.  
Als het nodig is vervangen we deze. 

 
Is er iets kapot? Dan altijd melden!

Iets kapot of aan vervanging toe?
Is uw keuken nog niet aan de beurt, maar is 

er iets kapot? Neem dan contact met ons 
op via telefoonnummer 088 995 22 22 

en geef uw reparatieverzoek door. 

Hoe bepaalt WoonFriesland of er een nieuwe keuken moet komen? 

“Alles is weer
strak en netjes!” 

De heer Peterson, 

bewoner Ratelaar

> >
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Beter leren lezen,
schrijven of computeren?

SAMEN 
STERK

Wanneer u niet (goed) kunt lezen en schrijven, kan dit erg lastig zijn bij alledaagse 
dingen. Wilt u beter leren voorlezen aan uw (klein)kind? Een formulier invullen? 

Een e-mail typen? Of de computer leren gebruiken? Meld u dan aan voor een cursus lezen, 
schrijven of computeren bij het Friesland College. Het kan vaak gratis bij u in de buurt. 

En schaam u niet, want er zijn vele anderen die hier gebruik van maken.

“Je ziet de mensen opbloeien”
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Lezen
“Ik volg de cursus nu een jaar en ik merk echt al dat het 
beter gaat. Ik kan nu beter de borden lezen als ik onderweg ben. 
En ik vind de cursus zo leuk, dat ik thuis na mijn 
werk weer ga oefenen.”• Bauke Volberda, cursist.

Beter leren lezen kan op verschillende manieren. Met behulp 
van getrainde vrijwilligers wordt lezen op verschillende manieren 
aangeboden. Dus niet voor iedereen hetzelfde, maar op een 
manier die aansluit bij wat de cursist wil leren. Samen lezen, 
woorden goed leren schrijven en tegenstellingen zoals groot en 
klein komen aan bod. Leren lezen kan op papier, door te schrijven 
of met oefeningen op de computer.

Computeren
“Informatie opzoeken op de computer is lastig als je niet weet 
hoe het werkt. Ik kan nu al zoveel meer. Ik zeg, geef je op voor 
de cursus en schaam je niet. Het is leuk en je leert wat jij wilt!” • 
Geert Kruidhof, cursist en huurder bij WoonFriesland. 

Steeds vaker hebben we de computer nodig om dagelijkse dingen 
te doen. Bijvoorbeeld bij internetbankieren of het zoeken naar een 
andere woning. Mensen vinden dit soms lastig. Ze zijn bang om 
iets verkeerd te doen. De deelnemers van de cursus ervaren hoe 
het is om een computer te gebruiken. Hoe de computer aan gaat, 
maar ze leren ook informatie opzoeken of websites gebruiken  
zoals Marktplaats en WoonFriesland. “Het positieve effect van de 
cursus is heel duidelijk. Zo kunnen de cursisten veel beter omgaan 
met de computer. We zien cursisten zelfverzekerder worden en ze 
willen steeds meer leren”, vertelt Lucie Jeeninga.

Schrijven
“Ik hoefde niet lang na te denken. Toen ik de kans kreeg, 
heb ik me direct aangemeld voor de cursus. Momenteel ben 
ik bezig met schrijven en ik ga ook nog leren werken op de 
computer.”• Aschwin Rinsma, cursist. 

Net als bij het lezen wordt het schrijven geoefend met 
taallessen. Er wordt goed gekeken naar wat u wilt leren. 
Het is dus geen algemene les waar iedereen hetzelfde doet. 
De cursisten gebruiken veel voorbeelden uit de dagelijkse 
praktijk. Zo worden lastige dingen die dagelijks voorkomen 
direct opgelost. 

Friesland College organiseert op zestig 
locaties in heel Friesland cursussen.

 

Hoe werkt het?
U meldt zich aan, daarna wordt u gebeld en dan kijkt het Friesland 
College samen met u wat u wilt leren. U kunt hulp krijgen bij het 
lezen, schrijven en/of computeren. Friesland College, de school 
voor volwassenen, maakt een plan die bij u past. Leren kan alleen 
of in een groep. Dit kan in de plaatselijke bibliotheek of op het 
Friesland College.

 Aanmeldformulier Friesland College - Alles is te leren

  Naam: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
Email: 
 
BSN-nummer: 
 
Geboortedatum: 
 

Wat wilt u leren? 

   

Aanmelden kan via www.allesisteleren.nl/aanmelden of lever  
bovenstaand formulier in bij de bibliotheek bij u in de buurt.  
U wordt daarna gebeld voor een afspraak bij u in de buurt.  
Mogelijk gemaakt door: Provincie Fryslân, uw gemeente,  
bibliotheken, welzijn, Friesland College en Stichting Lezen & 
Schrijven.

Een maatje van Humanitas
Sinds dit jaar kunt u ook terecht bij Humanitas. Humanitas helpt 
mensen bij praktische zaken zoals hulp bij lezen en schrijven, 
maar bijvoorbeeld ook bij eenzaamheid of het verlies van een 
dierbare. Als huurder kunt u bij deze vrijwilligersorganisatie  
terecht. Zij doen hun werk vrijwillig, vertrouwelijk, laagdrempelig 
en kosteloos. U vindt Humanitas in uw buurt via humanitas.nl of 
door te bellen met: 050 312 06 33.

“Wij zeggen altijd: 
alles is te leren. We zien 
cursisten opbloeien en 

zelfverzekerder worden. 
Daar doen wij het voor!”

Lucie Jeeninga,

Taalcoördinator 

Friesland College

Het Friesland College 
werkt met vrijwilligers. 

Ans heeft zich na een oproep meteen 
aangemeld. “Het is bijzonder werk. 
Je kunt een ander echt wat leren en 
je ziet de mensen opbloeien. Ze zijn 

trots dat ze steeds meer kunnen en ze 
worden zelfstandiger. Dat geeft mij veel 

voldoening.”

Ans Telgenhof, 

vrijwilliger bij

Friesland College

Samen bereiken wij meer!
Daarom werkt WoonFriesland met huurders, huurdersorganisaties 
en een breed scala aan belangenorganisaties, maatschappelijke 
ondernemingen, diverse marktpartijen en start ups, hogescholen, 
universiteiten en overheden om ons werk goed te kunnen doen. 
Met elkaar kunnen wij zorgen dat het goed wonen en leven is 
voor onze huurders. 
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http://www.allesisteleren.nl/aanmelden
http://www.humanitas.nl


Kunt u bij nood veilig wegkomen via de galerij en het trappenhuis van uw flat of 
appartementencomplex? Veel galerijen en trappenhuizen staan vol zitjes, planten en leuke 

kunstwerken. Heel gezellig, maar niet goed voor de veiligheid. Vaak zijn het namelijk 
brandbare spullen. Denk daarom eens na over uw vluchtroute bij brand en hoe veilig uw 

galerij is, wanneer deze vol rook staat of wanneer er een brancard langs moet.

A
 
lle flats en appartementencomplexen hebben 
gemeenschappelijke ruimtes. Dit zijn bijvoorbeeld: galerijen, 
portieken, entreehal, hal van de berging, liften en binnentuinen.

Als bewoners deel je die ruimtes met elkaar. Samen moet je ervoor zorgen 
dat deze voor alle bewoners, bezoekers en hulpdiensten toegankelijk zijn. 
Dat klinkt logisch, maar de praktijk is vaak anders. Er staan bijvoorbeeld 
vaak andere fietsen, scootmobiels, kinderwagens, planten, bankjes, 
zithoekjes en zelfs vuilnis(zakken).

Goed begaanbaar
Bij brand of ander noodgeval is een galerij en het trappenhuis de 
vluchtroute in een flat of appartementencomplex. Deze moet dus goed 
begaanbaar zijn. Daarom gaan onze wijkconsulenten en buurtbeheerders 
met bewoners in gesprek en zorgen ze er samen voor dat galerijen en 
gemeenschappelijke ruimtes vrij van obstakels zijn. Staan er bij u op de 
galerij spullen die de doorgang kunnen belemmeren? Kijk er dan eens 
kritisch naar en haal deze weg. 

Veiligheid boven alles! Tips voor brandveiligheid  
en noodsituaties
•  Plaats geen plantenbakken en droogbloemen op de galerij.
•  Zet geen stoelen, tafeltjes, kastjes en andere spullen op de galerij.
•  Afval en vuilniszakken horen niet op de galerij. Ook niet voor een dagje.
•  Fietsen (elektrisch) en scootmobiels horen niet op de galerij (lees 

hiernaast waarom).
•  Zelfs matjes of vloerkleedjes voor de deur kunnen onveilig zijn.  

Deze kunnen een probleem vormen voor de wielen van een brancard  
of rolstoel. 

Alles weg?
Moet dan alles weg? Nee, helemaal kaal is natuurlijk ook zo ongezellig.  
Als u iets wilt ophangen aan de muur naast uw voordeur, zoals een 
naambordje of een kunstwerk dan kan dat. Vraag vooraf wel aan uw 
wijkconsulent of buurtbeheerder of u in de muur mag boren. Houdt u zich 
dan aan de volgende regels: 
• Het voorwerp mag de doorgang niet belemmeren.
• Zorg dat het geen brandbaar materiaal is.
•  Het moet stevig worden bevestigd en op galerijen ook  

windbestendig zijn.

Vraag het uw wijkconsulent of buurtbeheerder
Twijfelt u over wat wel of wat niet mag? Overleg dan met  
uw wijkconsulent of buurtbeheerder.

Veiligheid boven alles
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“Kunt u mij 
vertellen waarom een 
galerij leeg moet zijn? 

Het is al jaren zo en 
toch gezellig?”

Bewoonster 
mevrouw 

J. Haaijema-Stulp

“WoonFriesland 
helpt u graag. Daarom 

geven wij samen met de 
brandweer uitleg en tips 

tijdens een informatieavond 
in uw woongebouw.”

Buurtbeheerder 
Bart Weening, 
WoonFriesland
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Hoe veilig is uw 
galerij en trappenhuis?

“Bij brand komt 
er levensgevaarlijke rook

op de galerij. Veilig vluchten is 
dan heel moeilijk. Daarom is het 
belangrijk dat u snel en zonder 

obstakels naar beneden kunt komen. 
Ik snap dat u zich hier niet zo van 

bewust bent, maar echt waar, 
het kan het verschil zijn tussen

leven en dood.” 

Veiligheidsconsulent 
Brandweer Fryslân, 

Anke Terpstra

Is er brand of rook in uw woning?
• Blijf kalm.
• Waarschuw andere bewoners.
•  Woont u in een portiekwoning of flat, ga dan naar buiten.
•  Doe de deur van uw woning dicht zodat de brand en rook zich 

niet in het trappenhuis verspreiden.
•  Vlucht (als het kan) altijd naar beneden.
•  Bel daarna 112 en geef uw naam en volledige adres.

Maak afspraken 
Meestal duurt het acht minuten voordat de brandweer bij u 
aanwezig is. Tot die tijd kan de brandweer u niet helpen.  
Het is daarom verstandig om met uw buren goede afspraken  
te maken en telefoonnummers uit te wisselen of een buurtapp op 
te starten. Houd altijd een opgeladen (mobiele) telefoon binnen 
handbereik, zodat u in geval van nood meteen 112 en de buren 
kunt bellen.

Regels voor scootmobiel, elektrische  
driewieler en/of fiets
Plaats een scootmobiel of (elektrische) fiets(en) nooit op de galerij. 
Voor uw scootmobiel is een aparte stalling in uw flat.

Staan in de weg bij nood
Scootmobiels en fietsen staan in de weg bij nood. Fietsen kunnen 
gemakkelijk omvallen en blokkeren zo de doorgang. 
U kunt er over struikelen en zich bezeren. Zeker als er nood is of 
panieksituaties zijn. 

Kans op brand
Een scootmobiel of accu kan brandgevaarlijke situaties opleveren:
•  Door slijtage ontstaat kans op kortsluiting. Hierdoor kan brand 

ontstaan.
•  Bij het opladen van de accu kan oververhitting ontstaan.  

Mogelijk gevolg is brand.
•  Bij het opladen van de accu kan door ophoping van brandbare 

gassen brand ontstaan.
•  Bij brand door verkeerd opladen (o.a. verkeerde laders en 

opladen via stekkerdozen) ontstaat veel rook. Veilig vluchten 
wordt dan erg moeilijk.

> >



Meld u aan 
Hebt u een lekker recept voor alle huurders van 
WoonFriesland en hebt 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.
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Ingrediënten Kip-kerriesoep (4 personen)  

Driegangenmenu

• Kip-kerriesoep

 - 200/250 gram kipfilet

 - Pakje Kip-kerriesoep (bijv. Honig)

 - Bosje bieslook

 - Bosje peterselie

  - Rode paprika

• Gekookte aardappels, ongeveer 1 kilo kruimige aardappels

•Spruiten met spekjes

 - 500 gram spruiten

 - 200 gram (bakje) spekjes/reepjes

• 1 Bloemkool

• 1 Gehaktbal

 - 500 gram gekruid gehakt

 - Paneermeel

 - 1 ei
 - 1 fijngesnipperde ui

 - Paar takjes verse peterselie voor de garnering

 - Peper/zout

• Vanillevla met verse aardbeien

 - 1 literpak witte vanillevla

 - 1 bakje (200 gram) aardbeien

De wijkconsulent is het vaste gezicht en het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner. 
U kunt met uw vragen, ideeën of klachten over uw woning en woonomgeving bij 
hem of haar terecht. De wijkconsulenten zijn samen met de buurtbeheerders en 

onderhoudsmedewerkers onze ogen en oren in de wijk. Ze dragen, samen met u als 
bewoner, bij aan het schoon, heel en veilig houden van uw buurt, bemiddelen onder 

andere bij overlast en hebben oog voor kwetsbare huurders. Omdat hun rol zo waardevol 
is, komen er vier wijkconsulenten bij. Zo hebben zij meer tijd voor u.

Extra wijkconsulenten om 
u nog beter te helpen

Wijkconsulenten

Bereiding
Kip-kerriesoep
Bak de in blokjes gesneden kipfilet in de pan. Als de kip gaar is, legt u deze apart. Bereid de soep zoals op de verpakking staat. Als de soep warm is, de blokjes kip toevoegen. Knip of snijd de bieslook in stukjes van 0,5 cm en hak de peterselie fijn. Snijd een halve paprika in blokjes of reepjes. Voeg nu de groenten toe aan de soep of serveer er los bij.

Aardappels
Schil en kook de aardappelen in voldoende water in 15 tot 20 minuten gaar. Voeg aan het water een beetje zout toe. Giet de aardappelen af en laat deze kort uitstomen.
Groenten
Maak de spruiten schoon en kook in laagje water met een snufje zout in 10 tot 12 minuten gaar. Giet de spruiten af en laat deze afgedekt in de pan even staan. Bak 200 gram spekblokjes in een kleine koekenpan zonder boter licht knapperig. Doe de gebakken spekjes bij de spruiten.

Snijd de bloemkool in roosjes en breng deze in een beetje water met zout aan de kook. De roosjes zijn in 5 tot 8 minuten gaar. Giet de bloemkool af en bewaar in een afgedekte pan.

Gehaktballen 
Kneed het gehakt met het paneermeel, het ei, de fijngesnipperde ui en wat peper en zout door elkaar. Vorm er vier mooie ballen van. Verhit 50 tot 75 gram boter in een braadpan en bak de ballen rondom bruin. Voeg 50 ml water toe en braad met de deksel op de pan, in 15 tot 20 minuten de gehaktballen gaar. Keer regelmatig en let op of er voldoende vocht in de pan zit. Voeg anders nog een scheutje heet water toe. 

Vanillevla
Neem vier schaaltjes. Snijd per schaaltje drie aardbeien in partjes en leg deze onderin. Giet de vanillevla over de aardbeien. Door het natuurlijke vocht van de aardbeien komt er aan de rand een mooi rood/roze randje.

D
e wijkconsulent... wat doet hij of zij?
De wijkconsulent is het gezicht in de wijk en het eerste 
aanspreekpunt voor de bewoners. U kent de wijkconsulent 
en de wijkconsulent kent u, wel zo fijn! De taken van een 

    wijkconsulent zijn divers. U kunt hierbij denken aan:
•  De wijkconsulent voert het intakegesprek met de woningzoekende en zorgt 

voor de sleuteloverdracht; 
• Uw wijkconsulent is uw aanspreekpunt voor al uw woonvragen; 
•  Ook als we de kwaliteit van uw woning verbeteren of uw woning 

verduurzamen en bij eventuele sloop en nieuwbouwprojecten helpt uw 
wijkconsulent u bij het maken van keuzes en het regelen van zaken.

• Samen met u, draagt de wijkconsulent bij aan de leefbaarheid in de wijk:
  •  zorgen dat bewoners gezamenlijk meedoen aan projecten, zoals 

bijvoorbeeld tuinprojecten;
  • bewoners betrekken bij zaken rondom veiligheid;
  • op gang brengen van ideeën die bij bewoners ontstaan.
• Overlastsituaties maakt de wijkconsulent bespreekbaar;
• De wijkconsulent heeft een signalerende rol bij kwetsbare huurders;
•  De wijkconsulent houdt contact met bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen 

en politie over de leefbaarheid in de wijk. 

Wie is uw wijkconsulent en hoe kunt u hem of haar bereiken?
Het werkgebied van onze wijkconsulenten is opnieuw ingedeeld. Daardoor kan 
het zijn dat u een nieuwe wijkconsulent hebt gekregen. Binnenkort ontvangt u 
van ons een brief met meer informatie. Op pagina 16 en 17 in dit magazine staat 
een overzicht van alle wijkconsulenten. Daar kunt u in één keer zien wie uw 
wijkconsulent is en welke wijkconsulent in welk werkgebied is te vinden.   

Wat als hij of zij er niet is?
Zoals u leest heeft de wijkconsulent een breed takenpakket en is veel in 
gesprek. Het kan dus zijn dat uw wijkconsulent niet altijd direct de telefoon 
kan opnemen. Spreek dan de voicemail in of stuur een e-mail met uw vraag. 

De wijkconsulent zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Is uw wijkconsulent afwezig dan is er vanaf nu een vaste vervanger. Zo is er 
altijd een contactpersoon die u kent. In de brief die u binnenkort krijgt, staan de 
contactgegevens van uw eigen wijkconsulent en die van de vervanger.

U kunt natuurlijk ook nog steeds bellen met ons Klant Service Centrum via  
088 995 22 22, WhatsAppen kan ook via 06 55 22 66 44 of stuur een e-mail 
naar info@woonfriesland.nl.

Nynke 
Hartman

Wilma
de BruinSimone 

Duinkerken

Onze nieuwe 
wijkconsulenten

Willem
Annee

Lekkere Hollandse kost in Koudum
In Nij Claerbergen in Koudum kookt een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers eens per twee 
weken lekkere Hollandse kost. Bewoners van Claerbergen en dorpsbewoners kunnen allemaal 

aanschuiven. “Iedere keer is het weer leuk en de ‘gasten’ vinden het gezellig om samen te 
eten”, vertelt een van de vrijwilligers.

Heel 
Friesland 

kookt
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Wijkconsulenten
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Leeuwarden, Noardeast Fryslân, 
Waadhoeke en Harlingen

Harmen Lageweg: 
Leeuwarden: De Anjen, Anjenplein, 

De Gealanden, De Fennen, 
Fennenplein, Ludinga, Brandemeer

Willem Annee: 
Leeuwarden:

Schepenbuurt,
Oldegalileën en
Werkmanslust

Nynke Hartman: 
Leeuwarden: 

Transvaalbuurt, 
Vlietzone, Rengerspark 
en Amelandsdwinger

Jeffrey Snel: 
Leeuwarden: Centrum

Leo Birkenholz:
Leeuwarden: Huizum-Oost en West en Aldlân

Diana Douma: 
Leeuwarden: De Kei, 

hoogbouw Mondriaanbuurt

Henri Meijer:  
Leeuwarden: 

Nijlân

Andre Koopman: 
Leeuwarden: Vrijheidswijk, 

laagbouw Mondriaanbuurt en
prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg

Annie Ruardia: 
Leeuwarden: Westeinde, 

Wirdum, Wytgaard, Goutum, Hempens, 
Franeker, Harlingen, Lekkum, 

Snakkerburen en Pingjum

Marjo de Meer:
Leeuwarden:  

Oud Leeuwarderadeel 
en Dokkum

Súdwest- Fryslân 
en De Fryske Marren

Simone Duinkerken: 
Hemelum, Hindeloopen, 

Koudum, Warns, 
Workum, Molkwerum, 

Stavoren,
De Fryske Marren

Wilma de Bruin: 
Sneek, Bolsward, 
Heeg, Wommels

Onze nieuwe 
wijkindeling
Zoals we op pagina 15 
schreven, is er een nieuwe 
indeling van het werkgebied 
voor onze wijkconsulenten. 
Misschien krijgt u een 
nieuwe wijkconsulent. 
Op deze kaart staat welke 
wijkconsulent in welk 
gebied werkt. 

Waarom doen we dit?
We weten dat bewoners het 
prettig vinden om direct met 
een ‘bekende’ contact te hebben. 

Het praat gemakkelijker als je 
elkaar en de woonsituatie kent. Daarom 
is de wijkconsulent uw contactpersoon. 
Maar hij of zij kan niet overal tegelijk zijn. 
Door het werkgebied per wijkconsulent 
kleiner te maken, kan het contact worden 
verbeterd. We kunnen u zo sneller helpen. 
Een betere service dus. 
En dat vinden wij belangrijk. Door de 
nieuwe indeling kan het zijn dat u een 
andere wijkconsulent krijgt. Op de kaart 
kunt u zien of dat zo is.

Meer informatie?
U krijgt binnenkort van ons een brief met 
uitleg en de naam en contactgegevens van 
uw wijkconsulent en de vaste vervanger. 

Mocht u nu al vragen hebben  
neem dan contact op met KSC  
via 088 995 22 22 of e-mailen  
naar info@woonfriesland.nl.

Harry van Dijk: 
Leeuwarden: 

Schieringen en 
Camminghaburen
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Waddeneilanden
Sandra Schneider: 

Terschelling

Marjo de Meer:
Vlieland

Annie Ruardia:
Schiermonnikoog

Smallingerland 
en Opsterland

Annet Jager: 
Opsterland en

Drachten: 
De Folgeren

Marian Spoelstra: 
Drachten: 
De Wiken, 

De Venen en 
Vrijburgh

Tine Faber:
Boornbergum, 

Drachten:
De Trisken, 
De Drait, 

De Swetten, 
Burmaniapark, 

De Singels

Peter Twijnstra: 
Drachten:

Noord-Oost 
en De Bouwen

Oost- en Weststellingwerf

Miranda Lé: 
Weststellingwerf 

en Nijehaske

Dennis Schotanus: 
Ooststellingwerf

Heerenveen

Anja Kluter:
Akkrum, Katlijk, 

Tjalleberd 
Oudeschoot,
Heerenveen: 
De Greiden, 
Vogelbuurt, 

Kruidenbuurt en 
Skoatterwâld

Janneke Geertsma: 
Heerenveen: 

Midden, Centrum, 
Noord, Akkers en 

Waterbuurt

Melle Leegstra: 
Burgum-Oost, Sumar, 

Hurdegaryp, 
Noardburgum, 

Earnewâld en Garyp

Anne de Meer: 
Burgum-Centrum, Munein, Oentsjerk, Ryptsjerk, 

Aldtsjerk, Gytsjerk, Tytsjerk en Suwâld

Hans Nijp: 
Burgum: 

West en Tusken Diken, 
Achtkarspelen

Tytsjerksteradiel 
en Achtkarspelen

> >
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Wij zoeken 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 
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. Daar doen we het immers voor!  
Vandaar deze oproep: wilt u fotomodel zijn voor WoonFriesland?

Iedereen kan meedoen: man, vrouw, jongen, meisje, peuter, 
puber, student of senior, echtpaar, single, goede vrienden, 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 en de digitale variant 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.

WoonFriesland zoekt fotomodellen 
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Vraag 
maar raak

Op ons Klant Service Centrum zitten onze medewerkers tussen 8.30 en 17.00 uur klaar om 
al uw vragen te beantwoorden. Maar welke vragen worden nu het meest gesteld? In deze 
rubriek geven wij daarop antwoord. De vraag die de afgelopen tijd vaak werd gesteld is:

P
U

Z
Z

EL

Colofon 
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Oplage 20.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Hoofd- en eindredactie
Margret Hoekman
Mendy Visser
Iris Nauta

Met dank aan
Judith Posthumus
Deepak Khoenie 
Alle huurders die hebben 
meegewerkt

Tekst: 
Denis Brull, Bianca van Reenen 
en Ellen Salverda

Fotografie: 
Menno de Boer, Marten Aukes 
en Fotobureau Het Hoge 
Noorden Jacob van Essen en 
Jaap Schaaf.

Begeleiding: 
MK+ 

Vormgeving:  
Vonc Communicatie

Drukwerk: 
Drukkerij Van der Eems

Aan deze publicatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
WoonNieuws wordt gedrukt op 
100% gerecycled papier. 

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  
met uw wijkconsulent?
Dat kan op afspraak via 
088 995 22 22 of mail
info@woonfriesland.nl.

WoonFriesland, 
Postbus 91, 
9000 AB GROU

m w s g a a r v b k o f k l s t r o o m
u i t g e v e r r o l r o w a g e n d a
n n o a i o e o g e e o e s e b b o l a
t d e s k n i l z i d k k o e l k a s t
t m r f l d i ij s g w e j l e g o n u s
h o e o e d m k i e a w e e c a n g o c
e l k r u i d e n z r v a k a n t i e h
e e i n t n t a s i e n i r r u e t c a
e n u u e e a u u n n k c a n s r a a p
e w s i r r v l e c h t z p i l o o t p
t g e s p r e k n e u u a t k c e o n ij
n w z o n n i g t l i l t e s k ij e r d
e f s r i u k a s l s a e r e n i e r t
o a c u d r h t e o o l r p n a d a o t
r c t e a c e n e n n e d s a l a n n s
g e l d s b k o f f i e a w i p e e e e
t b i r r o l n e v a h g h u e r j l i

 f o t o b o e k i n s e c t l o s i o t
i o s o e s u e r o c s o a p u n o k r
l k h v e e r b o o t t t s m o k n a a

Vraag:
?

Maak de woordzoeker en beantwoord de vraag.

Ik heb overlast van mijn 
buren, wat kan ik doen?

Prettig wonen in uw huis is 
voor een deel afhankelijk van 
de omgeving. Een goede relatie 
met buren en buurtbewoners is 
goud waard. Maar soms gaat het 
anders. Als andere huurders uw 
woonplezier ernstig en langdurig 
verstoren, is er sprake van 
overlast. Wat dan? 

Probeer het eerst samen 
op te lossen 
Het kan zijn dat buren niet eens 
weten dat ze overlast veroorzaken. 
Een goed gesprek is vaak al 
genoeg om ergernissen weg te 
nemen. Verschillen in leeftijd, 

gezinssamenstelling (alleenwonend of 
bijvoorbeeld een gezin met kinderen) 
cultuur, dagindeling, karakter en 
hobby’s kunnen leiden tot irritaties 
tussen buren. Veel van deze irritaties 
hebben te maken met lawaai. Maar 
ook andere vormen van overlast 
kunnen tot ergernis leiden. Houd 
daarom rekening met elkaar. 

Tips:
•  Maak een afspraak voor het  

gesprek en neem de tijd;
•  Kom met voorbeelden van de 

overlast;
•  Denk zelf na over een oplossing  

en bespreek deze;
•  Blijf rustig en maak samen  

duidelijke afspraken. 

Wat kan WoonFriesland doen?
Lukt het niet om het samen 
op te lossen? Dan kunt u dit 
bij WoonFriesland melden. 
WoonFriesland kan bemiddelen 
als de overlast wordt veroorzaakt 
door een andere huurder. Dit is niet 
altijd eenvoudig en vraagt om een 
zorgvuldige aanpak. Hiervoor hebben 
wij een overlastprocedure die u 
kunt vinden op onze website. Vaak 
maken we ook gebruik van lokale 
buurtbemiddeling. 
 
Als de veroorzaker van de overlast 
geen huurder is van WoonFriesland, 
dan ondernemen wij geen actie.

Meer weten? Kijk op onze website.

De oplossing
De oplossing van de vorige puzzel was: ‘DreamHûs!’. We hebben weer 
ontzettend veel goede inzendingen ontvangen en daaruit is een winnaar 
getrokken. De cadeaubon gaat deze keer naar Rixt Faber uit Drachten.

Stuur uw oplossing voor 1 juli 2019 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.

Dagelijks in plaats 
van wekelijks 
reageren op
ons woningaanbod 

Begin januari is onze nieuwe website live 
gegaan. Huurders en woningzoekenden 
kunnen hier informatie gemakkelijk 
vinden. Nieuw is dat woningzoekenden nu 
dagelijks in plaats van wekelijks kunnen 
reageren op ons woningaanbod. Reageren 

op woningen gaat voortaan uitsluitend 
via een persoonlijke pagina op 
www.woonfriesland.nl. Wij weten dat dit 
ook vragen oproept. Die beantwoorden 
we graag. We hebben daarom op 
www.woonfriesland.nl/veelgesteldevragen 
de meest voorkomende vragen al 
beantwoord. Komt u er toch niet  
uit of staat uw vraag er niet tussen? 
Neem dan contact met ons op via 
de chat, WhatsApp of de telefoon. 

Wij helpen u graag.

WOONFRIESLAND ZET DRONE IN VOOR WONINGINSPECTIES

AeroScan en WoonFriesland werken 
samen aan slim en betaalbaar onderhoud
Voor het eerst is een drone ingezet voor technische inspecties van huurwoningen. De drone, ingezet 
door AeroScan, heeft een camera die van bovenaf de buitenkant van woningen fotografeert. Zo kan heel 
precies de staat van bijvoorbeeld de gevels, dakbedekking en kozijnen worden gemeten. WoonFriesland 
weet dan exact waar onderhoud nodig is. De eerste woninginspecties met drone vonden eind februari 
plaats in Donkerbroek.

Eerder voerde WoonFriesland de inspecties nog handmatig en steekproefsgewijs uit. Door de inzet van 
drones wordt de huidige staat van woningen in kaart gebracht. Zo hoeven er in de toekomst minder 
vaklieden over de vloer te komen en kunnen specialisten hun advieswerk baseren op digitaal verkregen 
informatie. Wilt u deze ontwikkelingen blijven volgen? We plaatsen regelmatig nieuws over dit onderwerp 
op Social Media en onze website.
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De buurvrouwen Anita Nicolai en Willeke Postma staan vaak voor mevrouw 
Elzinga klaar. Dat vinden zij niet meer dan normaal. “Ze is altijd zo lief voor ons. 
We kunnen op haar bouwen.” Mevrouw Elzinga helpt ook altijd in de tuinen van 
de buren. Met de bloemen, bloembollen en het onkruid. Zo doen ze wat voor 
elkaar. 

Mevrouw Elzinga woont al vijftig jaar in de straat en vertelt dat de buren goed 
op haar passen. “Als ik zelf iets niet kan, dan hoef ik maar een kik te geven en 
dan komen ze. Bijvoorbeeld als ik niet weet hoe de televisie werkt, dan vraag 
ik de buren. Of een telefoon aansluiten. Eigenlijk allerlei technische dingen. 
Soms drinken we een kop koffie of we gaan bij elkaar langs voor een feestje. Met 
oudejaarsavond is het een gezellige boel in de straat. Ze zijn zelfs zo behulpzaam, 
dat wanneer ik mijn laarzen niet uit krijg, ik even naar de buurvrouw loop en dan 
komt het ook weer voor elkaar.” Behalve veel plezier met elkaar, geeft het ook een 
gevoel van veiligheid in de straat. “Het idee dat er op je gepast wordt is erg fijn.” 

EEN 
GOEDE
BUUR

In de straat aan de Bikkelstenen in Drachten, waar mevrouw Elzinga woont, is 
veel gezelligheid. De leeftijden van de buren lopen uiteen, maar dat staat het 

plezier dat ze met elkaar hebben niet in de weg. Zo hebben ze vaak een gezellig 
babbeltje. Ze genieten regelmatig met elkaar van de avondzon in de voortuin en de 
watergevechten op hete zomerdagen zijn onvergetelijk. Ook staan de buren voor 

elkaar klaar. Mevrouw Elzinga is erg blij met en trots op haar buren.

Bevriend met de buren

 “Ik woon hier 
heel graag en 

dat komt natuurlijk
door de fijne 

buren. Ze staan 
altijd voor me klaar.” 

Mevrouw Elzinga
Huurder bij 

WoonFriesland
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