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Nieuwbouw in Menaam & Dronryp

Tips

Wonen Noordwest Friesland heeft

ontworpen door architectenbureau

en geschikt voor senioren. Dezelfde

6 nieuwe woningen gerealiseerd

Zijlstra uit Bakhuizen. Alle nieuwe

woningen zijn ook gebouwd aan

in Menaam en Dronryp. Op de

woningen hebben een slaapkamer

de Puoldyk in Dronryp. Afgelopen

hoek van de S. Leostrjitte met de

en badkamer op de begane grond.

zomer hebben de eerste bewoners

J. Bakkerstrjitte in Menaam is een

Een tweede slaapkamer is aan

de sleutel in ontvangst genomen.

blok van drie woningen gebouwd

wezig op de verdieping. Met deze

De bewoners zijn erg tevreden met

Tips en info
voor de tuin!

door bouwbedrijf Hiemstra uit

indeling zijn de woningen bedoeld

de nieuwe woning! 

Het voorjaar k omt er bijna

Vogels

Tzummarum. De woningen zijn

voor 1 a 2 persoonshuishoudens

weer aan. N og even en de

Zorg ook voor meer leven in de tuin

planten in de tuin gaan weer

door nestkastjes nu op te hangen of

groeien. Daarom hierbij een

schoon te maken, en de voedertafel

aantal tuintips van tuincen-

regelmatig bij te vullen!

Wonen Noordwest Friesland blij
met resultaten imago-onderzoek
onder regionale belanghouders

trum De Leeuw uit Marssum.

Snoeiwerk

I n f o r m at i e k r a n t va n Wo n e n N o o r d w e st F r i e s l a n d,
over wonen en leven in onze regio

Kleur in de tuin
Voor wat kleur in potten in bakken

De maanden januari ,februari en

buiten zijn nu al violen en Primula’s

maart zijn prima geschikt om wilgen

te koop bij de tuincentra. Neem

te knotten, leibomen en vruchtbomen potten met een flink gat onderin

in dit nummer
Een A-A score voor Wonen Noordwest Friesland
in de Aedes Benchmark 2017

Wonen Noordwest Friesland
bouwt prachtige nieuwe
woningen in Oosterbierum

Belanghouders, zoals gemeenten en

houders aan Wonen Noordwest

Wonen Noordwest Friesland is erg

te snoeien. Snoei wel altijd bij vorst

de pot en een goede onderlaag

collega-corporaties, zien in Wonen

Friesland koppelt. Uit het onderzoek

blij met dit resultaat.

vrij weer. Zorg voor scherp gereed

(kleikorrels, grind, potscherven)

Noordwest Friesland vooral een

blijkt dat Wonen Noordwest

schap én voor stabiele ladders! Ook

zodat overtollig water snel afge

corporatie die deskundig is. Dit

Friesland een positief imago heeft

Kwaliteitscentrum Woningcorpora

appels, peren en druiven kun je in

voerd wordt. Gebruik verse goede

Donderdag 23 november

Het gaat om twee levensloop

De woningen zijn ontworpen

blijkt uit een imago-onderzoek

onder haar belanghouders. Het

ties Huursector (KWH) voerde in sa

deze periode prima snoeien.

luchtige potgrond. Violen en

hebben de nieuwe bewoners

bestendige woningen met een

door Architectenbureau Zijlstra

waaraan Wonen Noordwest

algemene beeld van de belang

menwerking met Aedes het imago-

Primula’s kunnen behoorlijk wat

aan de Buorren in

slaapkamer en badkamer op de

uit Bakhuizen.

Friesland afgelopen jaar deelnam.

houders van Wonen Noordwest

onderzoek uit in het kader van het

Druiven kunnen al vroeg beginnen te

kou verdragen. Maar zet ze bij

Oosterbierum hun sleutels in

begane grond. De woningen zijn

Daarnaast zijn ‘gericht op samen

Friesland is positief (90%). Vier op

reputatieprogramma Woningcorpo

“schuiven “(knoppen zwellen op

veel regen of strenge vorst even

ontvangst mogen nemen.

in opdracht van Wonen Noordwest

Tijdens het project zijn de

werking’, ‘betrokken’ en ‘toegan

de tien belanghouders geven zelfs

raties Nederland. Het volledige on

omdat de wortels al beginnen met

op een beschutte plaats en laat ze

Friesland gebouwd door

bewoners persoonlijk begeleid

kelijk’ typeringen die een groot deel

aan een positiever beeld te hebben

derzoek is terug te vinden op onze

water ophoog “pompen’). Bij te laat

daar “overwinteren”.

Bouwbedrijf Hiemstra. Ook in

door onze medewerkers

van de deelnemende belang

dan drie jaar geleden.

website onder publicaties. 

snoeien beginnen de druiven dan te

Dronrijp en Menaldum zijn

huurdersparticipatie. Dit doen onze

bloeden en dit kan tot verzwakking

Er zijn ook veel bolgewassen in

dezelfde woningen gerealiseerd,

medewerkers ook bij andere sloop/

Wonen Noordwest
Friesland draagt
€ 65.200,00 bij aan
MFC/SWS St. Jabik

van de struik/boom leiden.

pot te koop, zowel voor binnen als

echter met een ander uiterlijk.

nieuwbouwprojecten. Met deze

Behalve bij druiven geldt dit ook

buiten. Alle bolgewassen reageren

voor esdoorns (maple leaf), berken,

op warmte door dan veel sneller te

De oude terp achter de woningen

Wonen NWF aan het vergroten van

okkernoot, kiwi en blauwe regen.

groeien en te bloeien. Dus hoe

is door dit project een stuk

de invloed en betrokkenheid van

koeler ze staan hoe langer ze

zichtbaarder geworden.

huurders en het verder verbeteren

bloeien! Geschikt hiervoor zijn o.a.

Op deze plek aan de Buorren

van onze dienstverlening.

Een basis van organische bemesting

sterhyacinten, blauwe en witte

stonden eerst vier woningen

(gedroogde koemest, compost, kalk)

druifjes, narcissen, winterakoniet,

welke zijn afgebroken. Door

De nieuwe bewoners kregen

St. Jacobiparochie beschikt op dit

aan elkaar verbonden

kun je als voorbereiding op het

krokus, anemoontjes en nog veel

minder terug te bouwen én door

de sleutel uitgereikt door

moment niet over een dorpshuis of

worden. Hierdoor zal er een modern

groeiseizoen om deze tijd prima

meer soorten! Het mooie van deze

het ontwerp van deze woningen

mevrouw Bakker namens Wonen

MFC en dat is een groot gemis.

MFC met vele faciliteiten ontstaan.

verzekerd. Maar de Stuurgroep

strooien. Dan is er nog genoeg tijd

bollen is dat je ze niet weg hoeft

wordt recht gedaan aan de

Noordwest Friesland. 

De Stuurgroep MFC/SWS (Samen

De bestaande gebouwen zullen

dient zelf ook de nodige subsidies

voor het bodemleven om de mest

te gooien na de bloei , je kunt ze

bijzondere omgeving.

werkingsschool) is druk bezig om

worden opgewaardeerd en er vindt

binnen te halen. Zij zijn dan ook

om te zetten in voor de plant op

gewoon in je tuin planten en ze

hier verandering in te brengen.

een gedeelte nieuwbouw plaats.

zeer erkentelijk met het ter

neembare stoffen. Verder hebben

bloeien dan volgend voorjaar

Zij hebben hierbij de steun van

Na de verbouwing zal ook de kerk

beschikking gestelde bedrag

deze meststoffen het voordeel van

weer opnieuw! 

vele dorpsbewoners.

gemeenschap weer terugkeren in

van € 65.200,- door Wonen

een blijvende bodemverbetering.

haar voormalige gebouw.

Noordwest Friesland.

De plannen

Bemesting

De huidige Open Hof en de voor

Subsidies

De verwachting is dat de (ver)bouw

malige school de Koppel zullen door

De bijdragen van gemeente en

van het MFC/SWS spoedig van start

middel van een verbindingsgang

provincie voor dit project zijn al

zal gaan. 

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Kijk voor leuke filmpjes
en nieuwtjes ook eens op
onze facebookpagina!

facebook.com/wonennoordwestfriesland

Colofon

Dit informatieblad wordt uitgegeven door
Wonen Noordwest Friesland. Verschijnt in februari, juni en oktober.
Postadres: Postbus 26, 9076 ZN St. Annaparochie.
Kantoor en werkplaats: De Wissel 17 (publieksingang via
de Hemmemaweg). Internet: www.wonennoordwestfriesland.nl.
Kantoor geopend: maandag tot en met donderdag: van 8.00 tot 12.00
uur en van 12:30 tot 16:30. Vrijdags van 8:00 tot 12:00 uur.
Algemeen telefoonnummer: 0518 - 40 98 00. Bereikbaar tijdens
kantooruren.
Verhuur en Verkoop: voor vragen over het woningaanbod, verhuizing,
huurtoeslag- en betaling belt u het rechtstreekse nummer van Verhuur en
Verkoop 0518 - 40 98 22. Bereikbaar tijdens kantooruren.
Voor alle reparatieverzoeken kunnen huurders van WonenNWF dagelijks
bellen met 0518 - 40 98 11. Bereikbaar tijdens kantooruren.

Woningen Wonen NWF steeds energiezuiniger
De toekomst van de woning is onzeker
Tips en info voor de tuin!

Ze vliegen weer!

persoonlijke benadering werkt

Glaskunstwerk in kantoor Wonen NWF hersteld

Nieuwe dorpstuin in Ried

Na bijna 10 jaar in weer en wind

Bij de opening van het kantoor van

hadden de vogels van glas

Wonen NWF in 2007 waren drie

kunstenares Kim ten Oever wat

kunstenaars uitgenodigd om een

De groencommissie Ried heeft

jeugd wegwijs wordt gemaakt in

belang in samenwerking met het

schade opgelopen. Het kunstwerk

kunstwerk te ontwerpen op het

een plan ontwikkeld voor de

het kweken van groente en fruit.

bestuur van dorpshuis.

bestaat uit twee houten ladders,

thema transparantie. Een van de

aanleg van een dorpstuin rond

Daarnaast komt er een jeu de

één in het gebouw en één op de

kernwaarden van Wonen NWF

het recent gerenoveerde en deels

boules baan. Hierbij wordt een

Met de bouw van een muziek

vlonder, met daarom gekleurde

is namelijk open en transparant

nieuw gebouwde dorpshuis in

(oude) mannen (en/of vrouwen)

koepel en de totale verbouw en

glazen vogels. Zowel de ladder

als organisatie.

Ried. Met de realisatie wil het dorp

bank geplaatst. Ook worden er

gedeeltelijke nieuwbouw van het

buiten als een aantal vogels zijn

Bij de open dag van het nieuwe

verschillende zaken ontwikkelen

diverse soorten bomen geplant en

dorpshuis heeft Ried na realisatie

hersteld. Medewerkers Alex en

kantoor konden bezoekers kiezen

voor alle dorpsbewoners van Ried.

komen er leilinden. De schooljeugd

van het tuinplan op deze locatie

Klaas bevestigden de vogels op de

uit de drie ontwerpen. Het kunst

Wonen NWF heeft voor de aanleg

zal ook middels de jaarlijkse

weer een prachtige invulling van

ladder. Bezoekers van Wonen NWF

werk van Kim ten Oever kwam

van de dorpstuin een financiële

boomplantdag betrokken worden

dit gebied gerealiseerd. 

kunnen nu weer genieten van het

hierbij als overduidelijke winnaar

bijdrage beschikbaar gesteld.

bij de dorpstuin. Het onderhoud

uitzicht op de vogeltjes.

uit de bus. 

Er komt een moestuin waarbij de

komt voor rekening van dorps

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Een A-A score voor Wonen
Noordwest Friesland in de
Aedes Benchmark 2017

Brandpreventie voor
bewoners en omwonenden
’t Súderhoog

In de vorige Koers Noordwest
konden we u al melden dat

Voor het berekenen van de scores

hoorde en rook constateerde, belde

Wonen NWF hoge cijfers had

worden de resultaten van alle

ze 112. Haar duidelijke boodschap

gehaald in het onderzoek van

corporaties op een rij gezet. De

naar de centralist van de Meldkamer

Aedes, de koepelorganisatie van

bovenste 1/3 krijgt een A, de mid

Nieuwe huurders van Wonen

maakte dat er gelijk groot werd

woningcorporaties. Maar na enig

delste 1/3 een B de onderste 1/3

Noordwest Friesland gaven zowel

ingezet. Ook werd door mevrouw

wachten zijn er nu ook letters

een C. Wonen Noordwest Friesland

vorig jaar als dit jaar een 7,8 voor

de zorg gebeld waarop deuren

(A,B,C) aan de cijfers gegeven

had vorig jaar de score BA (B voor

de ervaren dienstverlening.

Aanleiding voor de bijeenkomst was

opengemaakt konden worden

zodat is te zien hoe Wonen NWF

huurdersoordeel, A voor bedrijfslas

Huurders met een reparatieverzoek

een brand op 15 oktober in één van

van bewoners die niet wakker waren

het doet ten opzichte van andere

ten) en dit jaar dus een

gaven dit jaar gemiddeld het cijfer 8

de aanleunwoningen van ‘t

en op tijd in veiligheid konden

corporaties.

AA score! Dit werd 23 november

voor de dienstverlening. Dit is

Súderhoog in Sint Annaparochie.

worden gebracht.

bekend gemaakt tijdens de

0,5 punt hoger dan vorig jaar.

Gelukkig kon daarbij iedereen in

En… Wonen NWF heeft dit jaar een

jaarlijkse Aedes corporatiedag.

Ook de vertrokken huurders van

Wonen Noordwest Friesland is

achterhalen waar zaken beter/

veiligheid worden gebracht en had

Voor iedereen die in een

AA score! Dit is de best haalbare

Aedes organiseert elk jaar een

Wonen Noordwest Friesland zijn

continu bezig met het verbeteren

anders kunnen. Wij zien in

de brandweer het vuur snel onder

aanleunwoning woont is het

score! De huurderstevredenheid is

benchmark onderzoek als stimulans

tevredener over de dienstverlening

van haar dienstverlening. Naast de

deze stijgende klanttevredenheid

controle.

belangrijk te weten dat men een

hoog bij Wonen NWF en de be

voor woningcorporaties om verder

dan vorig jaar. Dit cijfer steeg van

Aedes benchmark voeren wij hier

een bevestiging dat onze

drijfskosten zijn laag.

te verbeteren en van elkaar te leren.

6,9 naar 7,4.

voor ook zelf onderzoek uit om te

inzet loont. 

zelfstandige woonruimte huurt

Hier een paar tips van
de brandweer:
• Brand ontstaat als er brandstof,
zuurstof en temperatuur in de
juiste verhoudingen aanwezig
zijn. De zogeheten vuurdriehoek.
Blussen gaat door het wegne
men van één van deze factoren.
• Op bed roken wordt ten stelligste
afgeraden. Medicinale zuurstof
in combinatie met roken is erg
brandgevaarlijk. Wees alert op de
filter van de droger.
• Koken: vlam in de pan. Plaats
voorzichtig de deksel op de pan.
Niet met water blussen, niet lo
pen met de pan, afzuigkap en
warmtebron uit.
• Sommige kerststukjes met brand
baar materiaal is de brandweer
een doorn in het oog. Wees
waakzaam met kaarsen en pas
op de gordijnen in de buurt.
• Plaats altijd een rookmelder. Als
je slaapt, ruik je namelijk niets!
Daarnaast is het zaak de deuren
dicht te doen als je gaat slapen
aangezien dichte deuren mensen
10 minuten meer tijd geeft om te
vluchten.
• Nooit meer dan 5 stekkers per
stopcontact gebruiken. Ook
meerdere stekkerdozen koppelen
wordt ten zeerste afgeraden.

Prestatieafspraken
voor 2018 met de
gemeenten en
De Bewonersraad
Jaarlijks maakt Wonen NWF

Voor 2018 zijn deze plannen

prestatieafspraken met de gemeen

ingevuld met concrete woning

ten en De Bewonersraad. In de

aantallen en prijzen. De afspraken

prestatieafspraken staat wat wij het

met de drie partijen in Noordwest

komende jaar gaan doen om bij te

Friesland zijn vrij beperkt, mede

dragen aan de gemeentelijke

omdat drie gemeenten per 1 januari

woonvisie. Maar ook wat de

zijn gefuseerd tot Waadhoeke. Wij

gemeenten en De Bewonersraad

hebben er sterk voor gepleit dat in

gaan doen om bij te dragen aan het

2018 zo snel mogelijk een nieuwe

(sociale) woningbouwbeleid.

woonvisie voor de gehele

Zoals voorstelbaar waren de

en zelf 112 moet bellen bij

bewoners enorm geschrokken.

calamiteiten. Hierna de buren

Bouw nieuwbouw
Woningen Wonen
in Sint Annaparochie NWF steeds
energiezuiniger
in volle gang!

Brand is gevaarlijk voor iedereen.

waarschuwen en samen naar

Uit onderzoek blijkt bovendien dat

veilig gebied gaan (achter de

ouderen een groter risico lopen.

brandscheiding /balkon).

Het gaat snel met de nieuwbouw in

De belangstelling voor dit mooie

Hieronder vindt u een recent over

En we gaan de komende jaren

Sint Annaparochie. In november

project was enorm! Voor alle

zicht van de energie labels van het

door met woningen verduurzamen

zijn de 16 gezinswoningen en

woningen is inmiddels een bewoner

woningbezit van Wonen NWF.

en het vervangen van minder

Mevrouw Wassenaar, bewoner van

50 doden en zijn er 650 gewonden

16 levensloopgeschikte woningen

gevonden. Er heerste een prettige

Drie op de vier woningen heeft in

zuinige woningen door energie

een aanleunwoning, deelde haar

te betreuren. Koken en roken

Zo werken we samen aan: minder

aangeboden op de website van

sfeer tijdens de informatiebijeen

middels een groen label (A,B of C).

zuinige nieuwbouw. 

verhaal over de betreffende nacht

vormen samen voor de grootste

brand, minder slachtoffers en

huurwoningen voor de lagere

gemeenten, Thus Wonen en De

Wonen Noordwest Friesland.

komsten en de toekomstige buren

Dit betekent lagere energiekosten

van de brand. Nadat zij het alarm

oorzaak van deze woningbranden.

minder schade. 

inkomensgroepen. Meer dan 90%

Bewonersraad is er in 2017 een

hebben alvast kennis met

voor onze huurders.

van de huurwoningen houdt een

groot onderzoek gedaan naar de

huurprijs waarmee de huurders

gevolgen van de huishoudenskrimp

een beroep kunnen doen op de

voor de aantallen woningen. Per

huurtoeslag.

dorp is vastgesteld hoeveel

elkaar gemaakt. Binnenkort kunnen
de toekomstig bewoners een kijkje
nemen in hun nieuwe woning. 

Wonen Noordwest Friesland
werkt aan een huurdersportal
Om onze huurders meer mogelijk

eigen persoonsgegevens, betalin

computersysteem van Wonen NWF.

heden te bieden zaken zelf ook

gen, woningwaardering, huurop

Daarbij kan een huurder zelf de

online te regelen is Wonen NWF

bouw, etc. De planning is dat deze

afspraak inplannen. Tot slot wordt

bezig met het opzetten van een

website in maart online komt.

in de laatste fase het mogelijk

Energielabels begin 2017

Energielabels eind 2017

Stand energie labels begin en eind 2017.

Bijdrage Wonen NWF
voor ontmoetingsplek
in Hitzum

Dat maakt dat Wonen Noordwest
Friesland en de brandweer graag

De heer De Vries van Brandweer

aandacht wilden besteden aan

Fryslân was aanwezig om terug te

brandveiligheid in het algemeen en

kijken naar de betreffende brand en

samen brand willen voorkomen.

voorlichting te geven over het

Bij de bijeenkomst waren ruim

voorkomen van brand. In Nederland

40 bewoners aanwezig.

vinden zo’n 4000 woningbranden
per jaar plaats. Hierbij vallen

Waadhoeke wordt opgesteld. Daarin
Wonen NWF heeft aangegeven wat

zullen wat ons betreft zaken als

ze de komende jaren van plan is:

betaalbaarheid, schuldenproblema

• Zorgen voor voldoende woningen

tiek, huisvesting verwarde personen ,

voor de lagere inkomensgroepen.

statushouders, huishoudenskrimp,

Het totaal aantal huurwoningen

verpauperde panden, een integrale

neemt iets af, maar we blijven in

benadering van de duurzaamheids

alle dorpen woningen verhuren.

ambities en de leefbaarheid aan de

We verkopen en slopen woningen,

orde moeten komen.

maar we bouwen ook regelmatig
nieuwe woningen.

Verrassende renovaties …

• We zorgen voor betaalbare

In Noordoost Friesland is er al een
Woonvisie uit 2016. Samen met de

In Menaam en Dronryp zijn acht

steenstrips zijn omkleed. Door

De kozijnen zijn voorzien van

woningen gerenoveerd en daarbij

deze aanpak zijn de woningen

een nieuwe verflaag. Zo kunnen

van de woningen levensloop

gebouwd kunnen worden of, soms

voorzien van een geheel nieuwe

voorzien van een geheel nieuwe

deze woningen er weer een aantal

bestendig is, met een slaapkamer

ook, hoeveel woningen er minder

uiterlijk. De woningen zijn

schil. De andere woningen zijn

jaren tegen aan. Het resultaat mag

en badkamer op de begane grond.

moeten komen. Daarnaast zijn er in

geïsoleerd en daardoor energie

schoon gemaakt en opnieuw

er zijn! 

zuiniger gemaakt. De gevels van

gevoegd. Bij de renovatie zijn

veel in energiezuinige woningen,

van afspraken gemaakt op het

4 woningen waren in een dusdanig

de goten, oude beglazing en

in nieuwbouw maar vooral ook in

gebied van wonen, betaalbaarheid,

slechte staat dat deze gevels met

de dakpannen vervangen.

de bestaande woningvoorraad.

beschikbaarheid, wonen&zorg,

• We blijven investeren in leefbaar

duurzaamheid en leefbaarheid.

De toekomst van
de woning is onzeker

• We zorgen ervoor dat ruim 20%

• We investeren de komende jaren

woningen er ongeveer nog bij

de prestatieafspraken voor 2018 tal

heid in de directe nabijheid van
onze huurwoningen.

U kunt de details van de
Prestatieafspraken 2018 nalezen op
onze website onder publicaties. 

Wat betekent dat?

Daarom geeft Wonen NWF dit van

woning leidt tot voorgenomen sloop

toekomst van de woning plaats gaat

Soms staat er bij een woning in ons

tevoren aan zodat nieuwe huurders

gaat dit alleen door als er onder de

vinden. Wij noemen dit ook wel

speciaal ingericht voor huurders.

In fase 2 worden comfortverbete

online te regelen. Elke fase duurt

In Hitzum is een fraai plan ontwik

plein komt een soort van bouw

woningaanbod “De toekomst van

op de hoogte zijn.

bewoners voldoende draagvlak voor

‘herstructurering’ of ‘planvorming

ring wel of niet verstandig is –

Wonen NWF haalt hoge cijfers voor

ringen online ontsloten. De klant

een aantal maanden. Het volledige

keld voor ontmoeting en vergroting

werk ( abri) waar mensen kunnen

deze woning is onzeker.” Waarom

De toekomst van de woning is

is. Hier zijn afspraken over met

in voorbereiding’.

ook met het oog op de toekomst

haar dienstverlening en wij willen

kan dan zien wat er wel en niet in

huurderportal zal in de loop van

van de leefbaarheid in het dorp.

zitten. Wonen NWF heeft een bij

zet Wonen NWF dat bij de woning?

onzeker betekent dat Wonen NWF
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