
WoonNieuws
INFOKRANT VAN WOONFRIESLAND VOOR EN DOOR BEWONERS | DECEMBER 2018 NR.3

DreamHûs, op naar 
een duurzame wereld 
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”Het geeft een extra 
goed gevoel dat we zo 
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Het is niet niks als je woning onder handen wordt genomen. Er wordt geklust en er zijn verschillende 
mensen in en om het huis. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, doen we ons best om de 

bewoners vooraf goed te informeren. Want wanneer bewoners goed weten wat zij kunnen verwachten, 
komen zij niet voor onprettige verrassingen te staan. We zijn vandaag op bezoek bij de familie Yasin 

waarbij we verbeteringen aan de woning hebben aangebracht.

Duidelijke uitleg voorkomt verrassingen bij woningverbetering
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DreamHûs 
Het is bijna Oud & Nieuw. Wij kijken terug op het 
afgelopen jaar en maken vol nieuwe energie 
plannen voor 2019. 

Wij hebben dit jaar dankzij uw 
medewerking de kwaliteit van veel 
woningen kunnen verbeteren.
Graag zien we dat zoveel mogelijk 
huurders kunnen wonen in een huis dat 
comfortabel, betaalbaar en energiezuinig is. 
Met nieuwbouw is dat makkelijker te realiseren 
dan in onze bestaande huizen. 

Daarom gaan wij samen met de Bewonersraad, 
Bouwgroep Dijkstra Draisma, YES!Delft en The Green 
Village het huis van de toekomst ontwikkelen: DreamHûs. 

Onderzoekers, studenten en ondernemers gaan 
bij de Technische Universiteit in Delft betaalbare, 
gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor 
bestaande woningen bedenken en testen, zonder dat u er 
overlast van heeft. 

Goede bruikbare oplossingen gaan we gebruiken  in 
onze huurwoningen.  Onze bestaande huizen worden zo 
verbeterd dat ze u een veilig, gezond, comfortabel en 
gebruikersvriendelijk thuis bieden dat betaalbaar blijft voor 
nu en in de toekomst. 

Ik wens u fijne feestdagen en een hele goede jaarwisseling!

Sigrid Hoekstra
Directeur-bestuurder

De familie Yasin met medewerkers van WoonFriesland en Wits.

Marlies den Hartog, projectleider bij 
WoonFriesland vertelt dat er bij een 
kwaliteitsverbetering van een woning 

veel verschillende partijen betrokken zijn.  
 
“Wij onderzoeken welke verbetering nodig is 
en het bouwbedrijf plant de werkzaamheden 
voor alle bedrijven die werk moeten doen. 
De bewoners zijn er vanzelfsprekend ook bij 
betrokken en in dit geval ook een tolk. Door een 
goede samenwerking tussen al deze verschillende 
partijen zijn de werkzaamheden goed verlopen. 
En het resultaat mag er zijn.”

Medewerkers van WoonFriesland, Tine Faber 
en Shanty Krikke, bezoeken alle bewoners thuis 
voordat de verbeteringen aan de huizen van start 
gaan. Samen bespreken zij de plannen en wensen 
voor de verbetering van de woning. “Het is heel 
goed om samen met de aannemer bij de mensen 

thuis te komen. Door in gesprek te gaan met de 
bewoners en het huis te bekijken, kunnen we 
inschatten wat er nodig is om de verbeteringen 
uit te voeren.”

De heer Alhaj Yasin, waar we nu zijn, spreekt 
geen Nederlands. Daarom is Salan Abdulla erbij 
als tolk. De heer Abdulla werkt als vrijwilliger 
bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland en kon 
het gezin voor en tijdens de werkzaamheden 
adviseren en als tolk helpen. 

Juiste moment
De heer Alhaj Yasin is heel tevreden over hoe 
de verbeteringen zijn gegaan. “De mensen van 
WoonFriesland hebben duidelijk uitgelegd wat 
we konden verwachten en wanneer alles gepland 
was. Ook luisterden ze naar onze wensen. Daar 
zijn we heel dankbaar voor.” De verbeteringen 
kwamen voor de familie Yasin op het juiste 

moment. De heer Alhaj Yasin: “We hadden al  
een tijdje problemen met onze cv-installatie.  
Dat is nu gelukkig verholpen. Ook is de badkamer 
vernieuwd, alle ramen zijn vervangen en er zijn 
zonnepanelen geplaatst.”

Heerlijk eten
“Het is belangrijk om bewoners duidelijk uit te 
leggen wat zij kunnen verwachten en wat de 
planning is. Zo komen zij niet voor verrassingen 
te staan,” vertelt Tjeerd Visser, projectleider 
bij Wits. “Dat de heer Yasin geen Nederlands 
spreekt, is eigenlijk nooit een probleem geweest. 
En als er iets onduidelijk was, hielp hun zoon. Hij 
spreekt wel Nederlands,” legt Deric Wesselink, 
timmerman bij Wits uit. “We zijn blij verrast door 
de gastvrijheid van de bewoners. Toen we klaar 
waren, kregen we een tafel vol heerlijk eten. 
Dat hoeft echt niet, maar was wel heel erg lief,” 
vertelt Eric Oost, schilder bij Wits.

“Dit is een mooi 
voorbeeld van een goede 

samenwerking.” 
Marlies den Hartog,

projectleider WoonFriesland. 

“Gelukkig was het 
een oefening”
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“Dit is een mooi 
voorbeeld van 

een goede 
samenwerking.” 

Marlies den Hartog,
projectleider

 WoonFriesland.
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Voortuinen
“Kijk”, zegt Peter, “het zou mooi zijn als meer bewoners, zoals Pieter 

iets aan de tuin zouden doen.” Pieter; “Ik heb deze zomer de voortuin 
zelf opgeknapt. De berberisstruiken zijn weggehaald en ik heb grijze 

Ardenner breekstenen met kleurige bloemen en struikjes geplant. 
Het onderhoud van de tuin doe ik zelf. Ook de tuin van de buurman 

neem ik mee. Kleine moeite en ik vind het leuk.” 
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Hondenpoep
Op de hoek van de straat staat een klim- en speeltoestel voor 
kinderen op een mooi stukje gras. Pieter: “Hier ligt regelmatig 
hondenpoep. Veel hondenbezitters ruimen het op, maar  
sommige niet. Waarschijnlijk is het niet eens kwade wil,  
maar gemakzucht. Dat is jammer en een punt van aandacht”, 
aldus wijkconsulent Peter.

Geluidoverlast
“Het is nu winter, dus ben je minder buiten en staan ramen 
niet open. Maar op mooie dagen blijft geluidoverlast van 
muziek vervelend. Pieter heeft een prachtige ‘tropische’ 
tuin. Daar wil je van genieten. Maar als in de buurt iemand 
langdurig zijn muziek te hard zet, dan zit je niet lekker.” 
Gelukkig heeft Pieter er nauwelijks last van, maar andere 
bewoners weer wel.

Hard rijden
Iedereen is het erover eens: te hard rijden door een 

woonwijk kan niet. Het staat volgens wijkconsulent Peter 
in de top drie van ergernissen. “Tegelijkertijd weten we dat 
het in veel gevallen eigen bewoners zijn. In de straat om de 

hoek hebben bewoners zelf verkeersborden gemaakt. Dat 
soort initiatieven helpt wel. Hardrijders staan er vaak niet bij 

stil dat ze te hard gaan.”

“Ik woon al dertig jaar met veel plezier aan het Schuttersveld in Drachten”, 
vertelt Pieter van der Wal die op stap is met wijkconsulent Peter Twijnstra. 

“Dit voorjaar is het hele huis opgeknapt. Van het toilet tot aan het dak, inclusief zonnepanelen! 
De woning is hartstikke comfortabel geworden.” WoonFriesland vindt ‘goed wonen’ 

ontzettend belangrijk. Daaronder verstaan wij niet alleen een goede woning, maar ook 
een fijne woonomgeving.  Pieter loopt vandaag mee met Peter om te zien wat 

WoonFriesland verstaat onder een fijne woonomgeving.
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“Komend voorjaar 
met WoonFriesland een 

Tuindag organiseren, 
lijkt me super.”

Pieter van der Wal

Alles ziet er weer strak uit,
nu de tuintjes nog

OP STAP
MET

“De verbetering 
van de huizen geeft 

bewoners ook vaak weer 
energie om zelf aan de 
slag te gaan met het 
verbeteren van hun 
woonomgeving.”

Peter Twijnstra
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Bespaar geld met zonnepanelen
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WoonFriesland vindt duurzaamheid erg belangrijk en zoekt altijd naar 
energiezuinige oplossingen. We kiezen dan voor gebruiksvriendelijke oplossingen 

waarmee wonen betaalbaar blijft voor huurders. Door het plaatsen van zonnepanelen 
op huurwoningen slaan we ‘twee vliegen in één klap’. We dragen samen bij aan 

een beter milieu, door bewust bezig te zijn met energieverbruik.  
Het is daarbij goed voor de portemonnee van onze huurders. 

Met zonnepanelen alleen maar voordelen dus.

“We kunnen zelf 
precies zien hoeveel stroom we met 
onze panelen opwekken en hoeveel 

we daadwerkelijk verbruiken. We doen 
ons best om minder energie te 

verbruiken dan dat we opwekken met 
de zonnepanelen. De rest gaat namelijk 
terug naar het net en daarmee worden 

andere huishoudens van stroom voorzien. 
Ook dat geeft een goed gevoel.” 

Familie Benedictus,  
huurders bij 

WoonFriesland.

“Energiezuinig wonen kan op vele 
manieren. Zo gebruiken wij ook 
led lampen en we wekken dus onze 
eigen stroom op. We besparen 
iedere maand zo’n 10 euro op de 
kosten voor elektra en het is nog 
beter voor het milieu ook. Dat voelt 
goed. En door de samenwerking 
tussen Wocozon en WoonFriesland 
kunnen wij als huurder nu ook
ons steentje bijdragen aan 
duurzame energie. Ik kan het 
iedereen aanraden.” 

 “Ik ben geïnteresseerd 
in duurzame energie. Het is 
goed voor het milieu en ik 

bespaar graag in kosten en verbruik. 
Toen ik las over Wocozon hoefde ik 
niet lang na te denken. Ik heb mij 

direct aangemeld. Geen 
hoge kosten en wel 

het voordeel.” 

Ook profiteren van het gemak en voordeel van zonnepanelen? Zonnepanelen lijken  
alleen geschikt voor huiseigenaren, maar dat is niet waar. Als huurder bij WoonFriesland 

kunt u ook gebruik maken van het gemak en de voordelen van duurzame energie.  
Zonder investering voor de zonnepanelen van u en wel met het voordeel van  
goedkopere energie. Goed voor het milieu en uw portemonnee! De familie 

Benedictus, huurders bij WoonFriesland, zag het voordeel en meldde zich direct aan.

“Het geeft een extra goed gevoel 
dat we zo energiezuinig wonen.”

Zonnepanelen op een huurhuis? Ja, dat kan!

GEWOON
GROEN

GEWOON
GROEN

Tip van Dictus 
Benedictus

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. 

WoonFriesland en 
Wocozon werken samen
Als stichting zonder winstoogmerk zet Wocozon 
zich in om zonnestroom beschikbaar te maken voor 
huurders. Op zo’n manier dat de huurder alleen de 
voordelen ervaart. Het plaatsen en onderhoud regelt 
Wocozon. De huurder hoeft zelf niet te investerien en 
heeft geen gedoe. De energiekosten gaan, bij gelijk 
energieverbruik gegarandeerd omlaag en als huurder 
betaalt u alleen wat er daadwerkelijk wordt verbruikt. 
Voordeel voor u en voor het milieu!

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:

Zonder zonnepanelen

In de bestaande situatie koopt u uw totale stroomverbruik 

van 3000 kWh in bij de energieleverancier: 

3000 kWh x 0,21 = €630

Met zonnepanelen

Wanneer u 2000 kWh eigen stroom opwekt met panelen 

(zonnestroom), koopt u die bij ons in voor een lager tarief 

ten opzichte van uw eigen energieleverancier. Dan houdt u 

nog 1000 kWh over, die u inkoopt bij uw energieleverancier.

2000 kWh zonnestroom: 2000 x 0,159     €318

1000 kWh ‘gewone’ stroom: 1000 x 0,21 =     €210

Totale kosten zonnestroom en gewone stroom: €528

Uw voordeel per jaar door de zonnepanelen  €102

          (€630 - €528)

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.
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Appelscha

Wolvega

Vastgoed
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Gewoon dóen! Woningverbeteringen
Bewoners vragen vaak ‘Wanneer zijn wij aan de beurt voor een kwaliteitsverbetering 

van ons huis?’ De volgorde van de huizen die we moderniseren hangt af van de kwaliteit 
van de binnen- en buitenkant. Wij beginnen meestal met de woningen waar de meeste 

verbeterpunten nodig zijn. Wij informeren bewoners hier altijd over. Dat doen we 
bijvoorbeeld via (nieuws)brieven, een spreekuur in ons informatiepunt ‘WoonVragen‘ en 
ook bij bewoners thuis via de wijkconsulent wanneer ze aan de beurt zijn. We spraken 

met verschillende bewoners voor en na een kwaliteitsverbetering.
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Wij zijn 
op weg 
naar...

In 2021 willen we nog eens 4.000 huurwoningen verbeterd en verduurzaamd 
hebben. WoonFriesland is het hele jaar bezig met het moderniseren en 

verduurzamen van de huurwoningen. Hiermee verhogen we het woonplezier 
van onze bewoners en we maken de woningen energiezuiniger en comfortabeler. 

“Er gaat straks veel 
gebeuren in vier weken. 

Spannend hoe het er uit gaat 
zien. Ik heb er vertrouwen in 
en ik kijk uit naar de nieuwe 

douche mét thermosstaatkraan.” 

Mevrouw Posthumus,
Appelscha.

“Fantastisch wat er 
in een paar dagen is verbeterd. 

Mijn wooncomfort en gevoel van 
veiligheid (door raamsloten) zijn dik 
in orde. Ik werd goed geïnformeerd 

over alles. De werkzaamheden in m’n 
huis heb ik niet als hinder ervaren.”

De heer Jonker, 
Wolvega.

...4.000 verbeterde 
woningen sinds 2016? 

“Het verduurzamen van
 mijn woning vind ik belangrijk. 

Ik had me daarom opgegeven voor 
zonnepanelen. Helaas laat dat wat langer 

op zich wachten. Maar gelukkig wordt mijn 
55+ woning komend voorjaar verbeterd. In 
het kader van verduurzaming krijg ik onder 
andere een nieuwe douche, toilet én mijn 

zonnepanelen.”

Mevrouw Westenbroek, 
Wolvega.

“We hebben 
regelmatig contact met de 

wijkconsulent en we worden 
goed geïnformeerd. We kunnen ook 

op het wekelijkse ‘spreekuur’ terecht. 
Heel erg prettig en belangrijk!”

De heer Posthumus,
Appelscha.

Iets kapot?
Is uw huis nog niet aan de beurt 
maar is er wel iets kapot? Neem 
dan contact met ons op en geef 

uw reparatieverzoek door  via 
telefoonnummer  088 995 22 22. 

> >



  

Gewoon 
doen

Woninginspecties zijn belangrijk
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Humanitas helpt u graag

Bert van Krieken
Districtsbestuur 

Noord Humanitas

 “We waren meteen enthousiast toen 
we benaderd werden voor een eventuele 

samenwerking met WoonFriesland. Beide partijen 
zijn actief in heel Friesland en dus kunnen we hier 
spreken over een logische en unieke combinatie. 

Door de samenwerking neemt het bereik van 
Humanitas aanzienlijk toe. Onze vrijwilligers 

kunnen nu hulp bieden aan huurders 
die eerder niet op de hoogte waren 

van onze mogelijkheden, maar 
weldegelijk behoefte hebben 

aan ondersteuning.”

Frank van de Broek,  

directeur Bewonersraad

“De Bewonersraad ziet dat steeds 
meer huurders wel eens wat extra hulp 
kunnen gebruiken. En Humanitas kan 

die hulp bieden. Niet alleen hulp bij lezen en 
schrijven, maar ook bij betalingsachterstanden 

of het op orde brengen en houden van hun 
thuisadministratie. Wij zijn heel blij dat wij deze 

samenwerking tot stand hebben kunnen 
brengen. Zo kunnen nog meer mensen 

geholpen worden die dat 
nodig hebben.”

SAMEN 
STERK

WoonFriesland zet zich op diverse manieren in voor het welzijn van haar huurders. Uiteraard 
door te zorgen voor goede en betaalbare woningen, een schone en veilige woonomgeving, 

maar ook door hen te informeren over de mogelijkheden die Humanitas biedt. Want soms kunnen 
mensen wel wat extra hulp gebruiken. 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. Inspecties 

combineren

“Woninginspecties zijn heel specialistisch. 
Het kan zijn dat een woning een paar keer 
moet worden bezocht voor een inspectie. 
Bijvoorbeeld als het nodig is dat een 
asbestinspecteur, een bouwkundige én een 
isolatiespecialist langskomen. Tegenwoordig 
moeten deze mensen veel kennis hebben die 
niet in een functie past. Dan is het niet altijd 
mogelijk om alle specialisten op hetzelfde 
moment in één huis te laten zijn. Wij snappen 
dat het voor bewoners niet altijd even 
gemakkelijk is.”

Afspreken
“Uiteindelijk doen wij de verschillende 
inspecties om er voor te zorgen dat u als 
bewoner comfortabeler, duurzamer en veilig 
kunt wonen. Wij proberen met het inplannen 
van de inspecties zo flexibel mogelijk te zijn 
en inspecties in te plannen wanneer het u 
uitkomt.”

TECHNISCH ADVISEUR 
WOONFRIESLAND 
WOPKE TIEMERSMA

Na een inspectie 
zijn veel bewoners blij

“WoonFriesland vindt het belangrijk en is 
wettelijk verplicht om haar woningen te laten 
inspecteren op asbest. Die inspecties voer ik 
uit. Het is belangrijk te weten waar eventueel 
asbest (in) zit. We kunnen onze informatie 
slechts gedeeltelijk uit bouwtekeningen 
halen. Daarnaast kijken we naar 
asbesthoudende producten die bewoners zelf 
hebben aangebracht. Bijvoorbeeld vloerzeil, 
gashaarden en gevelkachels.”

Asbest
“Wij inspecteren en rapporteren waar 
asbesthoudende materialen in en om uw 
huis zijn. Als wij iets tegenkomen met asbest 
dat beschadigd of kapot is, zorgen we er in 
overleg met WoonFriesland en u direct voor 
dat het wordt aangepakt. Hierdoor komen 
er geen asbestdeeltjes vrij. Materialen of 
producten die wel asbest bevatten, maar 
onbeschadigd zijn, vormen geen risico en 
hoeven niet verwijderd te worden. Na een 
inspectie zijn veel bewoners blij met de  
        informatie die we hen  
        hebben gegeven.”

                            INSPECTEUR BEST4BEST                    
                            ASBESTINVENTARISATE 
                                    HIDDE VISSER

Soms is het lastig

“Ik werk als het kan altijd mee aan een 
inspectie. Soms kan het gewoon niet. 
Ik werk veel en kan niet steeds vrij 
nemen. Ik begrijp dat het belangrijk is 
verschillende inspecties te doen.  
De bedrijven sturen naar mijn idee soms 
korte briefjes met weinig informatie. 
Laatst kreeg ik een brief dat er dinsdag 
een inspecteur langskwam tussen 9.00 en 
16.00 uur. Dan moet ik een hele dag vrij 
nemen. Dat is lastig.
Het zou mij heel erg helpen als er een 
duidelijk tijdstip wordt afgesproken. 
Zoals laatst, toen werd ik gebeld door 
iemand die een inspectie moest uitvoeren. 
Telefonisch hebben we toen een afspraak 
kunnen plannen. Dat was heel fijn en 
zo kon ik zelf exact aangeven wat mij 
uitkwam.”

Nuttig
“Zoals ik al zei, ik wil graag meewerken 
en snap het belang van een inspectie op 
asbesthoudende materialen. Ook andere 
inspecties die mijn woning verbeteren 
vind ik goed. Ik hoop 
dan ook dat ik in de 
toekomst net zo 
flexibel kan 
blijven plannen
als laatst.”

HUURDER 
ANNELIE KIST

Sigrid Hoekstra, 
Directeur-bestuurder 

WoonFriesland

 “Ik ben erg blij met de samenwerking. 
Er komt hiermee extra, laagdrempelige 

ondersteuning beschikbaar voor huurders die dat 
nodig hebben. Altijd op vrijwillige basis en zonder 
kosten. We gaan onze huurders op verschillende 
manieren informeren over de mogelijkheden die 

Humanitas biedt. Bijvoorbeeld als wijkconsulenten 
en buurtbeheerders signalen krijgen, worden 

huurders actief geïnformeerd. Zij kunnen 
hiervan zonder tussenkomst 

van WoonFriesland 
gebruik maken.”

‘Ze kosten niets en leveren 
alleen maar voordelen op’

Woningen van WoonFriesland moeten aan verschillende eisen voldoen. Daarom inspecteren 
wij onze woningen. Soms moet dat van de wet, maar we willen ook zelf weten hoe de huizen er 
(technisch) aan toe zijn. Zo bepalen wij of er onderhoud of een kwaliteitsverbetering nodig is. 

Dat er meerdere keren specialisten over de vloer komen levert soms vragen op. 
Waarom komen jullie zo vaak langs? Kan dat niet in één keer?

Meer weten? Kijk op www.woonfriesland.nl. U kunt Humanitas in uw buurt vinden via humanitas.nl of door te bellen met: 050 312 06 33

WOONNIEUWS         •    11> >

http://www.woonfriesland.nl/


Het moderne appartementencomplex uit 2009 in de nieuwbouwwijk Skoatterwâld in 
Heerenveen telt 21 appartementen. Jong en oud, alleenstaand en gezinnen wonen 

er door en naast elkaar. Het bijna tien jaar oude complex ziet er netjes en schoon uit. 
Toch zijn er, zeker in de natte en koude wintermaanden, punten van aandacht. 

Zowel voor WoonFriesland als voor bewoners zelf. Onderhoud is altijd een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

B
 
ewoners ook zelf 
verantwoordelijk
Technisch Adviseur Toby ten Hoeve 

en Wijkconsulent Miranda Le van WoonFriesland 
zijn op bezoek bij de heer Renes. Hij woont hier 
sinds 2012, was lid van de bewonerscommissie 
en is kritisch als het op beheer en onderhoud 
aankomt. Hij was vroeger bouwopzichter, dus hij 
weet waar hij over praat. “Een van de punten 
waar ik me zorgen over maak, is de gladheid van 
de galerijen op de bovenste verdieping. Hier is 
geen overkapping en bij sneeuw en vorst is het 
snel glad. Niet iedereen veegt de sneeuw weg, 
waardoor er best onveilige situaties ontstaan. Het 
hoort gewoon bij de eigen verantwoordelijkheid, 
maar ook bij je rol als goede buur”, vindt de heer 
Renes.

Toby ten Hoeve: “Beton neemt geen water op 
waardoor bij regen of sneeuw een dun laagje 
water blijft staan. In deze periode is er ook de 
groene aanslag en er blijven bladeren liggen.  
Hierdoor is er kans op gladheid en verstopping 
door bladeren op of in afvoerpunten. Als 
iedereen in ieder geval z’n eigen stukje galerij of 
pad schoon en sneeuwvrij houdt, of de buren 
helpt als die het zelf niet kunnen, lost dat veel 
op.”

De heer Renes wil samen met Miranda Le 
(mede)bewoners graag het volgende meegeven:
•  Help elkaar onderling als bewoners.  

Het wordt er leuker van;
•  WoonFriesland houdt het gebouw schoon, 

maar als je zelf iets ziet, pak het dan even aan. 
Een kleine moeite;

•  Probeer in oplossingen te denken en draag niet 
alleen problemen aan.

Tips!
Voorkom lekkage
•  Plat dak of pannen? Controleer bij een 

plat dak of er geen beschadigingen in de 
dakbedekking zijn. Dakpannen? Controleer 
of die nog op z’n plek liggen en heel zijn.

•  Maak dakgoten of goten op de galerij 
schoon. Door afgewaaide bladeren raken 
deze snel verstopt. Regenwater loopt dan 
niet goed weg en zorgt voor lekkage of 
gladheid.

•  Controleer goten en regenpijpen op gaten/
scheuren.

Voorkom schade door vorst
•  Buitenkraan niet gebruiken in de winter. 

Draai de hoofdkraan dicht en laat de 
buitenkraan leeglopen. Zo voorkom je dat  
de leiding bevriest en kapot gaat.

•  Zet de verwarming niet helemaal uit (15 C˚). 
Zo voorkom je dat leidingen bevriezen.

Voorkom schade door storm en regen
•  Kijk of bomen in de buurt loshangende 

takken hebben of takken die uitsteken en 
tegen het huis aan kunnen slaan.

•  Houd ramen en deuren goed dicht als 
er flinke wind is of als het stevig regent. 
Door een klein kiertje kan veel water naar 
binnenkomen. Doe alles dicht als je niet 
thuis bent. Dit helpt ook tegen inbraak. 

•  Berg de tuinmeubels en losse bloempotten 
op. Dit voorkomt schade bij storm.

Veiligheid boven alles
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“Gladheid 
uitsluiten gaat helaas 

niet, maar als ieder 
zijn steentje bijdraagt, 

kom je heel ver”

Toby ten Hoeve, 
Technisch adviseur 

WoonFriesland

“Wij zorgen 
voor een goede 

antislipcoating op 
de galerijen”

Miranda Le, 
Wijkconsulent 
WoonFriesland

Brandpreventie
•  Plaats rook- en/of koolmonoxidemel-

ders in huis.Veel mensen denken dat dit 
de verantwoordelijkheid van Woon-
Friesland is. LET OP! Achter uw eigen 
voordeur bent u zelf verantwoordelijk 
voor brandpreventie. 

•  Lees ook het artikel op pagina  
16 – 17. Daar staan meer nuttige tips 
over brandpreventie!

Iets kapot of storing?
Als u ziet dat er iets kapot of stuk is aan of 
rondom uw woning of u twijfelt, bel dan 
gerust met ons via telefoonnummer 
088 995 22 22. We helpen u graag en 
leggen uit wat u zelf kunt doen of we 
maken een afspraak voor onderhoud als 
dit nodig is.
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Onderhoud is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid“Hoe zorgen 

jullie ervoor dat de 
galerijen niet 

meer glad zijn?”

De heer Renes, 
bewoner 

Wilgenpoel

 Plaats rookmelders
in huis en voorkom 

groene aanslag.

> >



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.

Heel 
Friesland 

kookt
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Een nieuwe website
De nieuwe website van WoonFriesland gaat begin 2019 live! Op 
woonfriesland.nl is informatie gemakkelijk te vinden, onder andere 
door de nieuwe zoekfunctie. Bovendien werkt de website goed via de 
smartphone en tablet. Uiteraard blijven we ook gewoon telefonisch 
bereikbaar als u liever iemand spreekt. Tegelijk met de livegang van 
de website kunnen woningzoekenden ook gebruik maken van hun 
nieuwe persoonlijke pagina op MijnWoonFriesland. Hier kunnen ze elke 
dag reageren op ons woningaanbod. Later in het jaar wordt ook het 
huurdersportaal, waarin u zelf huurderzaken kunt regelen, vernieuwd. 
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Welkom 
Terschelling!
WoonFriesland verwelkomt vanaf 2019 op 
Terschelling de bewoners van 414 huizen en 
204 studentenkamers. De woningen nemen we 
over van Woningcorporatie De Veste en passen 
goed bij WoonFriesland. We weten dat er veel 
vraag is naar betaalbare huurwoningen op 
Terschelling, daarom zijn er ook plannen om 
vijftig nieuwe woningen te bouwen. Van harte 
welkom Terschellingers!

KORT
NIEUWS

Studentenvoer! Pasta pesto 
Vier studenten. Een echte studentenflat. Lid van Bernlef. Drie keer per week studentenvoer. 
Een recept voor gezelligheid en kameraadschap. In de Pilotenespel-flat in Leeuwarden bewonen 
studenten van de Friese studentenvereniging “It Bernlef’’ negen appartementen.

Eenpansgerechten
Han (deze avond de kok), David, Boas en Hylke wonen hier ook. Ieder heeft zijn eigen kamer 
én er is een gezamenlijke ruimte waar ze onder andere samen eten. Ze proberen ongeveer 
drie keer per week zo goed en ‘goedkoop’ mogelijk met elkaar te eten. Eénpansgerechten zijn 
favoriet. Han, die naast zijn studie ook in de keuken van een restaurant werkt, is dol op Pasta 
pesto. Het gerecht heeft deze avond een primeur; hij maakt zelf de pesto, dus niet uit een 
potje. Terwijl Han druk aan het koken is, komt David even buurten in de keuken. “Hé, dat ruikt 
goed!” Samen drinken ze, terwijl Han de pannen in de gaten houdt, een glas Glühwein met 
een scheutje rum. Een eigen recept van de heren. Als alles in een pan is samengevoegd, kan er 
gegeten worden. Hylke en Boas komen uit hun kamer en schuiven aan. Opeens is het stil.

Ingrediënten (4 personen)• 1 pak penne (macaroni)  • 1 zakje spekreepjes (300 gr.)• Potje crème fraîche (beker 200 gr.)  • 2 rode uien
• 1 rode paprika

Pestosaus (zelf gemaakt)• Parmezaanse kaas (25/35 gr.)• 1 basilicum plantje• Pijnboompitten (50 gr.)• 1/2 citroen
• 3 tenen knoflook• 4 zongedroogde tomaatjes (uit potje)• 3 eetlepels olijfolie

Bereiding
Kook de penne volgens de aanwijzingen op het pak. Snij 
de uien in ringen en de paprika in reepjes. Verhit een 
wok of hapjespan en voeg een eetlepel olijfolie toe. Bak 
de spekreepjes op halfhoog vuur (niet te knapperig) en 
voeg de ui en paprika toe. Kort bakken en op laag vuur 
verwarmen. Maak ondertussen de pestosaus klaar. Als 
de penne gaar is, deze afgieten. Voeg de pasta toe aan 
de spekreepjes, ui en paprika. Crème fraîche toevoegen 
en het geheel goed doorroeren. De pesto er eventueel 
doorroeren, maar deze kan ook los worden geserveerd.Pestosaus

Rasp de Parmezaanse kaas en schil de knoflook. Stop de basilicum, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes en de knoflook in een 
keukenmachine. Mix totdat het een groene massa is. 
Voeg 2 eetlepels olijfolie en het citroensap toe en mix door elkaar. Eet smakelijk!

“Hé, 
dat ruikt 
goed!”

Simpele, betaalbare, duurzame, sociale huurhuizen maken voor 
onze huurders. Daarvoor zet WoonFriesland zich in. Daarom 
hebben wij DreamHûs, het huis van de toekomst, bedacht. 
Dit is een experiment van WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, YES!Delft, The Green Village en de Bewonersraad 
Friesland. 

In het voorjaar van 2019 komen op The Green Village op de 
campus van TU Delft drie dezelfde huizen te staan met elk een 
verschillend energielabel. Onderzoekers, studenten, 
ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om 

betaalbare, gebruikersvriendelijke oplossingen te bedenken  
en te testen, die deze woningen duurzamer maken. 

Alles is mogelijk in deze testfase. Dit komt omdat op de campus 
van TU Delft geen regels zijn voor bouwen. Alles mag en 
alles kan. Er worden testen gedaan met energie, een gezond 
binnenklimaat, water, warmte, isolatie, ICT, Internet of Things 
en smart homes. De succesvolle innovaties die hieruit komen, 
passen we in de toekomst toe in onze huurwoningen. Samen 
werken we aan een duurzame wereld waar fijn wonen betaalbaar 
blijft!

DreamHûs maakt dromen waar

> >
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Een brandoefening  
is heel nuttig

Je hoopt het nooit mee te maken: brand in je woning. Maar hoe voorkom je dat er brand ontstaat?  
Wat moet je doen als er brand is? En wat kun je in huis en in een gemeenschappelijke ruimte doen 

om ervoor te zorgen dat vluchtwegen bekend én vrij van obstakels zijn? Samen met Brandweer 
Fryslân hielden we een grote brandoefening in een studentenhuis met twee etages aan de Wijbrand 

de Geeststraat in Leeuwarden om de studenten het belang van brandveiligheid te laten ervaren.

16   •   WOONFRIESLAND

1. Wasruimte vol rook. Wat nu?
In het studentenhuis van Petra Herder is een gezamenlijke 

wasruimte. Wasmachines en -drogers zijn op losse 
stekkerdozen aangesloten. Deze staan door oververhitting 

in brand. Al snel staat de ruimte vol rook. 

Petra waarschuwt de andere bewoners. Wie zijn er thuis? 
Hoe lang kan ik in de rook blijven? “Vragen die door 
mijn hoofd gingen”, vertelt Petra. Gelukkig waren de 

branddeuren gesloten om verspreiding van rook tegen te 
gaan. Jan Kees Toxopeus van de brandweer: “Het is heel 

belangrijk om ruimtes waar brand is af te sluiten. De deur 
dicht doen dus. Als je anderen gaat waarschuwen, sluit dan 
alle deuren achter je. Gesloten binnendeuren zorgen ervoor 
dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog 
enige tijd buiten de leefruimte blijft.” Petra:  “Je raakt door 

de rook je oriëntatie kwijt. Je ziet niets. Heel eng.”

2. Groot materieel
“Gelukkig was het een oefening. Het is indrukwekkend om te zien hoe 
geolied de brandweer zo’n brandmelding uitvoert”, zegt bewoonster 
Denise Maret. “Ik heb de brandweer op straat opgewacht. Zij stelden 
me direct vragen over de situatie. Vragen waar ik niet altijd antwoord op 
had. Het geeft wel aan dat er veel bij komt kijken. Toen de brandweer 
begon met blussen, kwamen Petra en tien aanwezige medebewoners via 
de nooduitgang naar buiten.” 

Actueel

“Bij WoonFriesland denken wij graag mee 
en geven advies, maar bewoners zijn

zelf verantwoordelijk om brand in huis te voorkomen. 
Zij moeten het zelf doen.”

Dennis Schotanus, wijkconsulent WoonFriesland

3. Wie is voor de rookmelder verantwoordelijk?
“Rookmelders zijn heel belangrijk en redden echt levens”,  

zegt brandweerman Jan Kees Toxopeus. Toby ten Hoeve en  
Dennis Schotanus van WoonFriesland bevestigen dit. In woningen gebouwd 

na 2003 zijn rookmelders wettelijk verplicht. In oudere woningen geldt 
deze verplichting niet en is de bewoner zelf verantwoordelijk. Toby: “Sinds 

2017 installeren wij in het kader van onze kwaliteitsverbeteringen ook 
rookmelders. We hebben speciale aandacht voor risicocomplexen zoals 

studentenhuizen.” Dennis: “Als wijkconsulent wil ik altijd met bewoners in 
gesprek om advies te geven en mee te denken over brandveiligheid.”  

1.  Denk na over een vluchtroute.  
Zorg dat routes vrij van voorwerpen zijn.

2.  Rookmelders, plaats ze op iedere 
verdieping in de hal en het trapgat, bij 
voorkeur gekoppeld. Test de rookmelder 
regelmatig. 

3. Rook nooit in bed. 
4.  Droog was niet bij een kachel. Maak 

het pluizenfilter van je wasdroger direct 
schoon. Brand door een  
wasdroger staat in de top 10.

5.  Grote stroomgebruikers (wasmachine, 

droger, koelkast, waterkoker) altijd 
rechtstreeks in een geaard stopcontact 
steken. Gebruik hiervoor geen losse 
stekkerdoos!

6.  Weet waar het blusapparaat staat en zorg 
dat u er gemakkelijk bij kunt.

7.  Vlam in de pan? Blus nooit met water, 
maar doe het deksel op de pan. 
Doe het gasfornuis en de afzuigkap uit.

8.  Koolmonoxidevergiftiging. Ventileer je 
huis. Laat je eigen kachel of geiser een 
keer per jaar controleren en plaats een 

koolmonoxidemelder.
9.  Zet elektrische apparaten (computer, 

televisie, etc.) na gebruik helemaal uit. 
Niet in stand-by! Oververhitting kan 
brand veroorzaken.

10.  De meterkast is geen opbergkast.  
Zo kun je bij calamiteiten snel gas of 
elektra afsluiten.

11.  Zorg dat de sleutel van de  
voordeur op een vaste plek ligt.

Tips!

4.  Zorg voor een vrije vluchtroute
“Het woord vluchtroute klinkt zwaar, maar de 
studenten hebben gezien hoe weinig je ziet als de woning vol 
rook staat. Vaak zie ik hallen, gangen en trappenhuizen die 
allemaal vol staan met spullen die we ‘even’ niet kwijt kunnen. 
Die staan allemaal lelijk in de weg als je niets meer kunt zien. 
Wanneer je struikelt, lig je al snel seconden in de rook en raak 
je de oriëntatie kwijt. Dat kan fataal zijn. Denk er in ieder geval 
regelmatig over na en zorg dat vluchtwegen vrij blijven”, 
raadt Jan Kees Toxopeus aan. 

“Rookmelders zijn 
heel belangrijk en 

redden echt levens”

> >
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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

Acht jongeren kijken mee bij WoonFriesland. Op 28 november ontdekten zij wat 
het werken bij het sociaal verhuurbedrijf inhoudt. Zo werken ze deze dag mee in 
het magazijn, op het Klant Service Centrum en bij de administratie. Tijdens een 
bliksemstage krijgen de jongeren een beeld van de verschillende beroepen bij 
WoonFriesland. JINC Leeuwarden organiseert Bliksemstages, zij willen hiermee 

jongeren een goede start op de arbeidsmarkt geven.

Jongeren ontdekken 
beroepen bij WoonFriesland

Colofon 

18   •   WOONFRIESLAND

Actueel

Oplage 19.000 ex. 
Verschijnt 3x per jaar.

Redactie 
Margret Hoekman
Mendy Visser

Gastredactie
Annelie Kist
Pieter van der Wal

Projectbegeleiding 
MK+, Grou 
Vormgeving: Vonc 
Communicatie

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.

WoonFriesland, 
Postbus 91, 
9000 AB GROU

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 7 1 8 5 4

8 4 6 E Y M C R F W D T
4 1 2 8 7 M V E R W D A Û T

7 3 4 9 5 A K H E Z N U T O
1 5 4 3 S M G Y T O J W U

5 4 3 2 9 1 8 7 P T V Z K H L S X
5 2 7 A B Z Û G W Q I C

2 5 4 8 3 6 M A U E T A S D L
3 9 5

1. Vul de Sudoku in.
2. Elk getal in een cirkel  in de Sudoku komt overeen met één letter in de rij ernaast.
3. In de onderste regel is de 8 al ingevuld; dit wordt een !

SUDOKU
4. Vind het verborgen woord.

8 !

N O ? Â B R X E D
E Y M C R F W D T
M V E R W D A Û T
A K H E Z N U T O
S M G Y T O J W U
P T V Z K H L S X
A B Z Û G W Q I C
M A U E T A S D L

Jan van Raalte, 
teamleider Service & 

Onderhoud 
WoonFriesland. 

“Zoveel opleidingen zoveel keuzes.
Voor jongeren kan het erg moeilijk zijn 
om op jonge leeftijd al een beroep te 

kiezen. In samenwerking met JINC 
laten we graag zien welke banen 

er allemaal zijn.” 

Brenda Melgert, JINC.
Erg leerzaam om vandaag 

WoonFriesland te bezoeken. 
De jongeren krijgen de mogelijkheid om 
verschillende beroepen te ontdekken. 
Hoe mooi is het als je bij de leerling 

het kwartje ziet vallen en hoort: 
dit is wat ik later 

wil worden!

Wanneer kom ik in aanmer-
king voor zonnepanelen?

WoonFriesland is het hele jaar 
bezig de kwaliteit van haar 
woningen te verbeteren. Ook de 
duurzaamheid van de woning ne-
men we hierin mee. Dit betekent 
ook dat zoveel mogelijk huurders 
voordeel hebben van goedkope 
zonnestroom (stroomopbrengst 
van zonnepanelen). Er zijn ver-
schillende momenten waarop wij 
onderzoeken of we zonnepanelen 
plaatsen op een huis.  

1.  Bij kwaliteitsverbeterings- 
projecten. 

2. Wanneer u interesse hebt. 
3.  Als er een huis vrij komt voor 

een nieuwe huurder. 

1. Kwaliteitsverbeteringsproject
De komende jaren worden veel 
woningen verbeterd. Die woningen 
krijgen, waar dat mogelijk is, 
ook zonnepanelen. Daarnaast doen 
we andere aanpassingen die energie 
besparen. Door de zonnestroom en 
de energiebesparende maatregelen 
bespaart u dubbel op uw energiekos-
ten. Als uw huis aan de beurt is, krijgt 
u daarover een brief. U kunt dit ook 
navragen bij uw wijkconsulent.

2. Zelf interesse? 
Heeft u nu interesse in zonnepanelen, 
maar is uw woning (nog) niet betrok-
ken bij een kwaliteitsverbeterings-
project? Kijk dan op onze website 
woonfriesland.nl. U vindt daar meer 

informatie en kunt u een interesse-
formulier invullen. Wanneer we uw 
formulier hebben ontvangen, nemen 
we contact met u op. Let op: dit geldt 
alleen voor laagbouwwoningen, 
niet voor flats en appartementen.

3.  Andere woning van  
WoonFriesland?

Als er een woning vrijkomt, 
dan bekijkt WoonFriesland of 
deze geschikt is voor zonnepanelen. 
Zo kan een nieuwe huurder direct 
profiteren. Op onze website staat 
in de advertentietekst van de 
aangeboden woning of er zonne-
panelen op de vrijgekomen woning 
worden geplaatst.

De oplossing

De oplossing van de vorige puzzel was: ‘Veiligheid 
boven alles’. We hebben weer ontzettend veel goede 
inzendingen ontvangen en daaruit is een winnaar 
getrokken. De cadeaubon gaat deze keer naar  
N. List - Vlieland.

Meer informatie over de 
samenwerking tussen JINC  
en WoonFriesland leest u  
op woonfriesland.nl

Stuur uw oplossing voor 1 maart 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.

De leerlingen zijn 
klasgenoten van elkaar en 
zitten op CSG Comenius 
Esdoorn in Leeuwarden.

1. Vul de Sudoku in.
2. Elk getal in een cirkel in de Sudoku komt overeen met één letter in de rij ernaast.
3. In de onderste regel is de 8 al ingevuld; dit wordt een !
4. Vind een verborgen woord.

Sudoku
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Een fijne buurman
De heer Plantinga kreeg eerst een woning toegewezen op de eerste etage. Toen er op de 
begane grond een woning vrijkwam, hoefde hij niet lang na te denken. “Iets meer ruimte en 
ik wil hier toch blijven. Hier zit ik goed.” De buren spreken vol lof over de heer Plantinga. 
“We wonen hier prachtig. Het is iedere dag een feestje. Je komt elkaar tegen, we maken een 
praatje en we delen lief en leed. Gaele is een verbindende figuur. We willen hem niet meer 
missen!”

Manusje van alles
De bewoners noemen de heer Plantinga een manusje van alles. “Gaele zorgt voor de koffie en 
eens per twee weken eten we samen een warme maaltijd. Daar is Gaele ook altijd druk mee. 
Hij klapt de parasols uit en ruimt de zomerspullen op. Wanneer er iets stuk is, roepen we: 
‘Gaele maakt het wel even!’ Gaele staat altijd klaar voor allerlei kleine klusjes. Bij ons thuis en 
in de centrale ruimtes.” Vooral het persoonlijke contact met hun buurman vinden de bewoners 
belangrijk. “De gemoedelijke sfeer onderling is fantastisch en daar draagt Gaele zeer zeker aan 
bij.” En Gaele, hij vindt het allemaal heel normaal. “As myn doar iepen is en ik bin thús, kin ik 
elkenien helpe!” 

EEN 
GOEDE
BUUR

De goedlachse Gaele Plantinga woont nu een jaar in Claerenberg in Koudum en wil 
nooit meer ergens anders wonen. “Ik kon hier tijdelijk terecht, omdat de andere 

woning nog niet klaar was. Toen ik hier kwam, zei ik direct al dat ik nooit meer weg 
wilde!” Wanneer we de heer Plantinga opzoeken, is het wekelijkse koffiemoment 

net begonnen. De gezamenlijke ruimte is gezellig druk. Met een leeftijdsverschil van 
ongeveer 25 jaar is meneer Plantinga veruit de jongste van het stel.

Hij staat altijd voor ons klaar

“As myn doar 
iepen is en ik 
bin thús, kin 
ik elkenien 

helpe!” 
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