Harnehal in
Tzummarum sluit in 2019
Woningcorporatie Wonen

Begin 2017 had de corporatie het

exploitant op 1 juni 2017 is toen

meerderheid van de bewoners de

Noordwest Friesland sluit

voornemen tot sluiting al voorgelegd

afgesproken dat de corporatie in

Harnehal wilden behouden. Bij

definitief de Harnehal in juli 2019.

aan de gemeente en het bestuur van

samenwerking met de vrijwilligers

nadere uitwerking en analyse van

gemeente zijn unaniem tot dit

Dit is de uitkomst van een aantal

dorpsbelang omdat de toenmalige

van de Stichting Tjedmarhiem de

de cijfers bleek echter dat de hal in

besluit gekomen.

gesprekken die er zijn geweest

exploitant het huurcontract – dat op

hal nog voor één jaar open hielden

zijn huidige omvang en gebruik

tussen de corporatie en het

1 juni 2017 afliep- met de corporatie

voor de gebruikers, om het dorp de

onmogelijk rendabel is te krijgen.

In de komende periode gaat het

bestuur van dorpsbelang

niet wilde verlengen.

tijd te geven om een overname

Ook moet er, wil het gebouw vol

dorp samen met de andere partijen

plan op te stellen.

doen aan de ambities van het dorp,

zoals gemeente en corporatie kijken

Tzummarum/Firdgum, vertegenwoordigers van de Stichting

De corporatie heeft in het voorjaar

nog flink verbouwd worden en dit

naar de mogelijkheden voor het

Tjedmarhiem (zij exploiteren

van 2017 het bestuur van dorps

In een enquête opgesteld door het

is financieel niet haalbaar. Daarom

ontwikkelen van een nieuwe

tijdelijk de kantine van de

belang gevraagd of zij mogelijk

bestuur van dorpsbelang Tzumma

is besloten de hal definitief te

ontmoetingsplek voor het dorp.

Harnehal) en de gemeente

heden zagen om de Harnehal over

rum/Firdgum onder de inwoners

sluiten juli 2019. Wonen Noordwest

Dit seizoen, tot juli 2019, kunnen

Waadhoeke.

te nemen. Na het vertrek van de

van Tzummarum bleek dat de

Friesland, Dorpsbelang en de

verenigingen en scholen nog

Nieuwbouw
St. Annaparochie
feestelijk geopend

volledig gebruik maken van de

Scholieren zetten zich in voor
een schone woonomgeving

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
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faciliteiten van de hal. 

Op 13 september was het zover.

met het planten van een boom

voorzien van bomen en hedera

Bij de 32 nieuwe woningen aan de

afgemaakt. Onder toeziend oog

voor groene afscheidingen.

Kempenaerstraat, Van Loonstraat

van alle aanwezige bewoners.

en de Steven Huygenstraat vond de

Wethouder Haarsma gaf in haar

Als dank kregen mevrouw Haarsma

officiële openingshandeling plaats.

toespraak aan blij te zijn met deze

en de heer Hagenaars een plant

ontwikkeling in de Waadhoeke.

aangeboden van het bouwbedrijf.

Het nieuwbouwcomplex bestaat

Een grote hoeveelheid woningen

De heer Hagenaars gaf aan zijn

uit 16 levensloopgeschikte

die geschikt zijn voor een brede

plant te willen geven aan de

in dit nummer
Pilot eerste gasloze woningen van Wonen NWF
Huurdersportaal online!
	D oe mee met Burendag
Techniekklas aan de slag bij Wonen NWF

Dinsdagochtend 10 juli kreeg

goed onderhouden voortuinen.

Wonen NWF 3 schoolklassen van

Deze zorgen voor een aangenamer

de Ulbe van Houten school en

beeld en dragen daarmee bij aan

Regioraad van
De Bewonersraad
zoekt nieuwe leden

De Foorakker op bezoek. Het ging

de leefbaarheid van een straat en

De Bewonersraad is de belangen

Uitgebreide informatie is te vinden

woningen en 16 gezinswoningen.

doelgroep. Ook keek zij terug op

oudste bewoner van het complex.

om 2e klassers. Zij hadden een pro

dorp. Wonen NWF spreekt huur

lingen ook nog naar Smeding en

behartiger van de huurders van

op www.debewonersraad.nl/over-

Op een deel van het vrijgekomen

de ontwikkeling die nodig was om

Hierdoor gingen de bewoners

jectweek met als thema ‘Je eigen

ders die hun tuin verwaarlozen hier

Wetterskip Fryslan (op school). Na

Wonen NWF. Meer dan de helft

de-bewonersraad/regioraad.

terrein van de oude school is een

dit plan tot uitvoering te kunnen

geanimeerd met elkaar in gesprek

Tussen de mooie bomen aan

stellen. Het contact verliep

omgeving, wees er zuinig op’.

dan ook op aan.

bij de drie bedrijven vanuit ver

van de huurders van Wonen

Voor vragen of een belang

supermarkt gebouwd met een

brengen. Een verbetering voor het

en dat was ook de bedoeling.

de sfeervolle Sixtuswei in

heel goed, ook met de aardige

De leerlingen kregen een presen

Daarnaast stond er buiten een

schillende invalshoeken te hebben

NWF is lid van De Bewonersraad.

stellendenformulier kunt u bellen

parkeerplaats. Alle woningen zijn

dorp Sint Annaparochie en de

Sexbierum wonen meneer en

medewerkers van Wonen

tatie, in de vorm van een quiz, over

watermaquette. Hierbij mochten de

gehoord over het belang van een

met Gea Herz: 058 – 216 5457.

inmiddels verhuurd en bewoond.

gemeente.

Onder het genot van een hapje en

mevrouw Sijswerda. Hun woning

Noordwest Friesland.

het werk van Wonen NWF. Zo

leerlingen aan de slag met het

schone woonomgeving mochten

De regioraadsleden zijn de ‘ogen

een drankje is deze geslaagde

is onlangs gerenoveerd.

leerden ze over het belang van een

vergroenen van een stad om te zor

de leerlingen de handen uit de

en oren’ van De Bewonersraad.

Wonen NWF hecht veel waarde aan

Jorritsma Bouw had een mooie

De bestuurder van Wonen NWF,

schone en verzorgde woonomge

gen voor een betere waterafvoer.

mouwen steken en op pad om

Met hun informatie weet

een goede huurdersvertegen

tent geplaatst waar de mensen

de heer Hagenaars,

Vriendelijk doet dhr. Sijswerda de

geïsoleerd. Ook vloerisolatie, maar

ving. Een voorbeeld hiervan zijn

Naast Wonen NWF gingen de leer

zwerfafval op te ruimen. 

De Bewonersraad wat er in de

woordiging en raadt geïnteresseerde

koffie en thee konden krijgen.

voegde daar aan toe dat

deur open en gaat mij voor naar de

dat ging niet zo maar. ‘Onze vloer

regio speelt. De regioraadsleden

huurders dan ook van harte aan

Om 15:00 uur nam de heer Bron

het project zeer goed is

woonkamer. Daar geeft mevrouw

bewoog nogal. Het was een soort

krijgen een actievere rol binnen

om via de Regioraad van

van Jorritsma het woord. Hij gaf

geslaagd, mede door de

Sijswerda haar kleinzoon een flesje

golf als je eroverheen liep’ zo vertelt

de vereniging.

De Bewonersraad hun stem te laten

aan trots te zijn op de woningen

goede samenwerking

melk onder toeziend oog van

mevrouw Sijswerda lachend. De

horen. Het gaat hierbij om het

en blij te zijn met het project en

tussen de gemeente,

dochter Joukje.

vloer bleek grotendeels rot en moest

Voor de regioraad zoekt

vertegenwoordigen van het

hoe het allemaal was verlopen.

bouwbedrijf Jorritsma

De Bewonersraad kandidaten.

algemene huurdersbelang. Voor

Vervolgens hebben wethouder

en de corporatie.

Dhr. Sijswerda vertelt dat ze al sinds

Wonen op de terp
Sloop en nieuwbouw in Hallum

De vloer golft niet meer

Flinke renovatie maakt het huis van de familie
Sijswerda een stuk comfortabeler

De woning is van boven tot onder

middag afgesloten. 

daarom geheel vervangen worden.

In juni 2017 is Wonen Noordwest

gebied weer terug te brengen en de

zelf. Op dit moment zijn de zittende

Er is een inwerkprogramma,

individuele opmerkingen en klachten

Haarsma en projectleider van der

De wijk zal in het

1981 in dit huis wonen. Het is een

Hoeveel energiebesparing alle maat

Friesland in gesprek gegaan met

nieuwe bebouwing goed te laten

bewoners druk op zoek naar

zodat u goed weet wat uw rol is

kunt u direct contact opnemen met

Veen samen de werkzaamheden

najaar worden

fijne ruime woning en er zit een

regelen meebrengen weten ze nog

de veertien huurders van de Grote

aansluiten op de fraaie omgeving.

vervangende woonruimte.

en u ontvangt een vrijwilligers

Wonen NWF.

flinke tuin bij. ‘Toen deze woningen

niet, maar volgens mevrouw

Streek, Kleine Streek, Antsjemastreek

Dit gebeurt in samenspraak met de

Het voorlopige plan is om de

vergoeding. Wilt u meedoen?

werden gebouwd hadden de

Sijswerda is hun woning al duidelijk

en het Kerkpad in Hallum. De

gemeente, dorpsbelang, de toe

14 bestaande woningen te slopen en

mensen nog moestuinen he’. De

‘veel comfortabeler’. Tot slot heeft

kwaliteit van deze woningen laat te

komstige bewoners en de project

6 kleine gezinswoningen en

sfeer in de straat is gemoedelijk.

dhr. Sijswerda nog een tip voor

wensen over en de indeling is niet

groep Terpen en Wierden. Er is inmid

4 levensloopgeschikte woningen

meer van deze tijd. Een mooie kans

dels een stedenbouwkundige schets

terug te bouwen. In afwachting van

om het waardevolle gebied, gelegen

gemaakt om aan te geven waar de

het archeologisch onderzoek is de

op de terp ten noorden van de kerk in

nieuwe woningen komen te staan.

planning om in 2019 te starten met

Hallum, aan te pakken. Hierbij is het

Er wordt nu verder gewerkt aan een

de nieuwbouw. 

de bedoeling de zichtlijnen in het

nieuwe invulling voor de woningen

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

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

facebook.com/wonennoordwestfriesland

25 jaar
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.

Huren bij Wonen NWF
is populair

huurders van Wonen NWF die ook
Toen ze hoorden over de renovatie

voor een renovatie komen te staan:

plannen reageerden dhr. en

‘Ga vooral naar de informatie
avonden. Je steekt er veel van op. 

Het aantal reacties op vrijkomende

stuurt bij als dat nodig is. Zo zijn

afgelopen jaren flink geïnvesteerd.

mevrouw Sijswerda positief. Ze

huurwoningen is gestegen de

we onlangs (tijdelijk) gestopt met

Zo zijn veel woningen gerenoveerd

bezochten de informatieavonden.

afgelopen periode. En de wacht

de verkoop van woningen in de

en daarbij een stuk energiezuiniger

‘Alles werd duidelijk uitgelegd’ aldus

tijden lopen op. Dit geldt vooral

meest populaire kernen om daar

gemaakt. Ook zijn er mooie nieuwe

mevrouw Sijswerda. Ondertussen

bij de grotere kernen, met voor

het aanbod van huurwoningen

woningen gebouwd en oude

komen er koffie en koek op tafel.

zieningen zoals een supermarkt

op peil te houden. Op de langere

woningen gesloopt. Met deze

Dhr. Sijswerda geeft aan dat ze ook

maar ook bij veel kleinere kernen.

termijn zal de verkoop en de daling

kwaliteitsslag én de zorg die Wonen

gezellig koffie dronken met de

Woningzoekenden kunnen hier

van het aantal huurwoningen wel

NWF besteedt aan de betaalbaar

werkmannen. ‘We hadden 1 vast

bij het zoeken naar een nieuwe

doorzetten door de verwachte

heid zijn de woningen populairder

contactpersoon vanuit het bouw

woning rekening mee houden.

huishoudensdaling in de regio.

geworden. Ook de huidige goede

bedrijf, een deskundige man waar

Wonen NWF houdt de ontwikke

Om te zorgen voor een aantrekkelijk

economie draagt hier aan bij. 

we al onze vragen aan konden

lingen nauwlettend in de gaten en

woningbezit heeft Wonen NWF de

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Nieuw land, nieuwe taal,
nieuw werk,
nieuwe kans

Nieuwe speeltuin
in Sint Annaparochie’

Straatpraat!

Shero uit Syrië op stage
bij Wonen Noordwest
Friesland

Op 5 juli stond Wonen NWF samen

Er werden verschillende zaken

met medewerkers van het

besproken. De belangrijkste

gebiedsteam van de gemeente

uitkomsten:

Waadhoeke met een tafel,

Te hard rijden in de straat. Als er

stoelen, koffie en limonade in de

voldoende meldingen zijn, maakt de

|Cecilia Benninghastrjitte te

politie een analyse en besluit al dan

Tzummarum. Vooraf zijn de

niet tot vervolg actie. Ook spreken we

bewoners in deze straat hierover

over de straat als 30 km straat of als

geïnformeerd en uitgenodigd.

een woonerf? Het houdt de straat

Op woensdag 18 juli 2018

Het oude speeltuintje was moeilijk

werd de nieuwe speeltuin in

te vinden waardoor er weinig

in de wijk. Hiervoor is een

Sint Annaparochie ter hoogte van

gebruik van werd gemaakt. De

huis-aan-huis enquête uitgevoerd.

Van de bewoners (ruim 20 personen)

Over de tuinen/straatbeeld. Er wordt

Hoogpad/de Keeg geopend. Heel

speeltuin is dan ook verplaatst naar

Gemeente Waadhoeke en Wonen

is vernomen wat de pluspunten zijn

gezegd dat dit beter kan. Anderzijds

veel kinderen en hun ouders waren

Hoogpad/De Keeg. De plek van het

Noordwest Friesland verzorgen

op deze feestelijke opening

oude speeltuin wordt nu eerst een

de financiering van de nieuwe

afgekomen. Na de opening door

grasveld. Ideeën voor een nieuwe

speeltuin. Wonen Noordwest

wethouder Tol waren er onder

invulling zijn welkom.

Friesland heeft via haar

verschillende klimwanden en twee

leefbaarheidsfonds een financiële

glijbanen; één voor kleine en één

leiding van de buurtsportcoaches

wel bezig.

De andere dagen van de week gaat

buren’ vertelt Shero. Ook speelt

van het wonen in de straat (o.a.

is het “ook mooi dat we niet allemaal

kinderen. Zo is er een groot

Shero naar het Friesland College.

Shero graag op zijn Saz. Dit is een

kinderrijke buurt, prettige huizen,

hetzelfde zijn”. Dit accepteren we en

klimtoestel met een touwbrug,

We spreken Shero op een

soort gitaar met een prachtig warm

geen leegstand) wat beter kan

toch heb men er toch moeite mee

Wonen Noordwest Friesland en

dinsdagmiddag vlak voor de bingo.

geluid. Tussen het schrijven van dit

(straatbeeld/tuinen, onderling

dan spreekt men elkaar aan. Een

fysieke beperking. Verder staat er

een aantal andere bedrijven in de

Hij kan al goed een gesprek voeren

stukje en het verschijnen van de

contact, contact met arbeids

aantal jeugdigen in de straat biedt

Wie hebben dit mogelijk
gemaakt?

bijdrage van € 6000,- aan deze

voor grote kinderen. Ook is er een

een duikeltrio van 3 rekstokken én

regio doen mee aan Taalmaatjes.

in het Nederlands, zo blijkt meteen.

Koers Noordwest heeft Shero zelfs

migranten, te hard rijden, betere

zich aan gratis gras te willen maaien

voor de kinderen. Ter verkoeling

nieuwe speeltuin gedaan.

multi swing met drie verschillende

er is een grote wipwap geplaatst.

Dit is een project om Nederlanders

Shero geeft ook zelf aan graag te

een optreden; ‘Ik speel mee bij Op

communicatie gemeente over b.v.

of te willen helpen.

kon iedereen genieten van een

Plaatselijk Belang St. Anne heeft

Wij vinden een leefbare woon

schommels, een peuterschommel,

Tot slot staat er een mooie

met een migratieachtergrond een

oefenen ‘je moet de taal gebruiken

de Terp Almenum!’ Dit muziek

wegversperring, te hard rijden, speel

De contacten onderling. Eén bewoner

lekker ijsje!

samen met een aantal omwonende

omgeving erg belangrijk.

een gewone schommel en een

picknickbank waar je gezellig

taalstage en werkervaringsplek

om te leren’.

theater vindt plaats op 4, 5 en 6

gelegenheid) en wat men zelf kan

in de straat zit vol ideeën om

vogelnestschommel. Hierin kunnen

kunt zitten. Deze picknickbank

te bieden.

Shero en zijn vrouw wonen in

oktober in Harlingen.

doen (eigen tuin netter houden,

activiteiten te organiseren en met

meerdere kinderen tegelijk schom

is door leerlingen van de

Midlum en hebben hun inburge

In Nije Fenne kennen ze het geluid

app groep, elkaar aanspreken)

hem wordt een vervolgafspraak

verschillende sportieve activiteiten

Waarom een nieuwe speel
tuin op een andere plek?
Dit is de wens van de bewoners.

huurders van WonenNWF het



initiatief genomen. Ook hebben

Wat is er te doen?

zij onderzocht aan welke speel

In de speeltuin is genoeg te doen

melen. Ook is deze schommel

scholencampus gemaakt in de

Shyourawi Mammo (roepnaam

ringsdiploma gehaald in Harlingen.

van de Saz ondertussen want Shero

toestellen behoefte was

voor zowel kleine als wat grotere

geschikt voor kinderen met een

werkplaats van WonenNWF. 

Shero) uit Syrisch Koerdistan is op

Zij loopt nu stage bij de Hema in

heeft hier ook gespeeld. Marga zegt

Op 27 september was de volgende

Wonen NWF kan hier mogelijk een rol

dinsdagen in appartementen

Harlingen. Shero werkte in Syrië als

lachend “we hebben ‘Kom van dat

bijeenkomst. Dit keer waren we

in spelen.

complex Nije Fenne. Daar helpt hij

journalist voor een Koerdische

dak af’ gedaan, want hij moet natuur

welkom bij de woning van Aichan,

Speelgelegenheid wordt ook

huismeester Marga bij de

website. ‘Koerden hebben het in

lijk wel Nederlandse liedjes leren.”

Irfan en Ekrem Tsakir. Zij zijn

besproken, onder meer met dorps

activiteiten, zoals bingo en koffie

Syrië erg moeilijk’ zo legt Shero uit.

Met het binnenkomen van

zogeheten “arbeidsmigranten”.

belang. Er is een werkgroep aan het

middagen. Op donderdagen is

Hij en zijn vrouw zijn in 2012

deelnemers aan de bingo is het tijd

Zij hadden voor ons de koffie klaar,

onderzoeken is hoe verder moet in

Shero te vinden bij het servicebedrijf

gevlucht uit hun woonplaats Aleppo.

om ons gesprek af te sluiten. Shero

heerlijke zoete Griekse hapjes en fris.

het dorp nu de Harnehal dicht gaat.

van Wonen NWF en assisteert hij bij

Na een tijd in Koerdisch Irak kwamen

is duidelijk erg gemotiveerd om

Renovaties
Wonen Noordwest Friesland gaat

De uit te voeren werkzaamheden

Door deze werkzaamheden kunnen

30 woningen verbeteren in de

zijn: isoleren spouwen, isoleren

de woningen weer jaren mee en

dorpen Tzum, Schalsum, Ried en

daken, aanbrengen nieuwe goten,

wordt de uitstraling verbeterd. 

Achlum. De woningen worden
toekomstbestendig en energie
zuinig gemaakt. Begin september

Effectieve aanpak
voorkomt huisuitzettingen

gemaakt. Ook Losse Fearren van

Dit is de gelegenheid om hierin mee

Het gebiedsteam van de gemeente

Deelnemers leren een overzicht te

reparaties. Op beide dagen is er

ze in Nederland, in Midlum.

een nieuw leven op te bouwen

te denken en actief aan

herstelwerk aan metsel en

Waadhoeke en Wonen Noordwest

maken van wat er aan geld binnen

voor Shero volop gelegenheid om

Ze voelen zich steeds meer thuis in

in Nederland en wij wensen

te geven wat de wensen

voegwerk en het aanbrengen

Friesland (WNWF) helpen inwoners

komt en wat er uit gaat, ‘het huis

zijn Nederlands te oefenen.

Midlum. ‘We drinken koffie met de

hem daarbij veel succes. 

zijn van de Cecilia

van gevelverfraaiing.

die een huurachterstand hebben en

houdboekje’. Ook wordt er samen

jl. is bouwbedrijf Lont gestart met

financiële problemen. Door zich

gekeken naar goede bespaartips of

de werkzaamheden.

eerder met bewoners te bemoeien,

fondsen waar men gebruik van kan

kan veel leed voorkomen worden.

maken. De training is gratis. Het
gebiedsteam van de gemeente

Vier jaar sappelen

Bij een huurachterstand neemt

Waadhoeke organiseert deze

WNWF direct contact op met de

training meerdere keren per jaar.

huurder. De bewoner krijgt hulp

Maar nu samen sterker en slimmer

Benninghastraat. 

Wonen NWF zet nieuwe
woningen direct online
Sinds begin juli publiceert Wonen

tijd, bij vakantieperiodes of bij seni

voor vragen en gesprekken
met de nieuwe huurders.

aangeboden om verdere schulden

Het resultaat van de samenwerking

Noordwest Friesland het nieuwe

orenwoningen. Bij elke woning

en problemen te voorkomen. Deze

is dat de helft van het aantal

woningaanbod direct online als het

staat de reactietijd vermeld.

hulp kan bestaan uit het op orde

huisuitzettingen is voorkomen.

beschikbaar komt. Voortaan tonen

Karin (52) en Egon (49) zaten vier

uitzoeken van zaken. Er komen

hulp kunt krijgen en ook hoe je geld

brengen van de financiën en het

En dat de helft van de huur

we u doorlopend het nieuwe aanbod.

jaar lang in de schuldsanering. Hun

afspraken met de schuldeisers en de

terug kunt krijgen. Er is veel meer

afspreken van een betalingsregeling.

achterstanden is opgelost. Een

hele inkomen ging naar de bank.

Kredietbank. Karin en Egon kunnen

mogelijk dan je weet. En ook samen

Wanneer het niet lukt om de

resultaat om trots op te zijn en

Deze advertenties hebben een re

of ze kandidaat zijn voor de wo

Iedere week hielden ze € 90,= om

in hun huis blijven wonen. Maar

zijn we sterker geworden. We

achterstand(en) zelfstandig in te

door te zetten. Het gebiedsteam

actietijd van 3 dagen. De meeste

ning. De vertrekkende huurder

te besteden. Aan boodschappen, de

hun inkomen wordt ernstig beperkt.

zoeken samen naar oplossingen.

lopen is het mogelijk om een

heeft met meerdere organisaties

reacties op woningen komen ook

heeft eerder kans om de overname

We zijn blij dat we op tijd hulp

aanmelding te doen bij de

afspraken gemaakt, om zo

direct in de eerste paar dagen bin

van spullen met de nieuwe huurder

gevraagd hebben.”

Kredietbank. Vaak wordt er

betalingsachterstanden snel te

nen. Soms is er een langere reactie

te regelen. Wij hebben meer tijd

samengewerkt met de vrijwilligers
van Humanitas thuisadministratie.

huishouding, kleding, brandstof en
waar je verder geld voor nodig hebt

“Het was enorm wennen”, vertelt

in een gezin met 4 gezinsleden.

Egon. “Voor de sanering gaven we

	
U

krijgt alleen een mailbericht

inschrijving. Het is dus belangrijk

wordt gepubliceerd.

van het aantal reacties op

dat u alleen reageert op woningen

aangeboden huurwoningen.

waar u echt belangstelling voor

is het altijd mogelijk om de mail

Tegelijkertijd neemt ook het aantal

heeft. Zo voorkomt u dat uit

service stop te zetten. 

weigeringen flink toe. Woning

eindelijk uw inschrijving kan ver

signaleren en om grotere financiële

zoekenden mogen echter slechts 2x

vallen. Daarnaast is het belangrijk

problemen te voorkomen. Er wordt

een aanbieding weigeren. Bij een

dat u de benodigde documenten

gewerkt volgens de privacy

derde weigering vervalt de

op tijd bij ons aanlevert. Meer

Karin en Egon huren een woning

en we moesten echt leren rekenen

“Op een gegeven moment”, vertelt

“Omgaan met geld” is een training

wetgeving en de Wet gemeentelijk

van Wonen NWF. Zij zorgt voor de

en plannen. En op de aanbiedingen

Egon, “hebben we het ook verteld

waarin mensen leren om niet meer

schuldhulpverlening. 

kinderen, hij rijdt binnenlands

letten. Nou dat is wel gelukt. Dat

aan onze vrienden en familie. In het

geld uit te geven, dan ze hebben.

transport. Ze wonen hier prettig.

doen we nog! Het was een pittige

begin is er schaamte. Maar toen

Vier jaar geleden slaat onverwachts

tijd”, zegt Karin. “Zeker ook voor de

een vriend een keer vroeg of we

de schrik erin. Uit een ex-relatie

kinderen. Dat je ze niets kunt geven,

mee gingen ergens naartoe, heb

ontstaat door de verkoop van een

een mobiele telefoon, nieuwe

ik maar gezegd dat ik dat niet

woning een schuld van bijna een

schoenen, ze hebben nooit om iets

kon betalen, omdat ik in de

Training “Omgaan
met geld”

ton. Karin en Egon weten niet wat

gezeurd, maar als ouder doet het

schuldsanering zat. Zijn reactie

hun overkomt en spreken er niet

wel pijn.”

over. Maar er komt loonbeslag,

len. Woningzoekenden weten snel

De laatste tijd zien wij een toename

konden we niet meer op vakantie

Wat ging er aan vooraf?

Uw inschrijving blijft hetzelfde.



wanneer er nieuw aanbod

Respect in plaats van
Schaamte

ruim € 250 per week uit. Nu

Goed om te weten:
Deze werkwijze heeft veel voorde

Bewust reageren op ons
woningaanbod

	
In

het woningzoekendeportaal

Tevreden huurders bij Wonen NWF

informatie hierover kunt u vinden
via www.wonennwf.nl 

De eerste resultaten van de Aedes benchmark 2018 zijn er
De benchmark is een jaarlijkse

huurders van Wonen Noordwest

geven is een 7. De buurt krijgt een

Dit zijn de eerste resultaten van de

vergelijking van de prestaties van

Friesland gaven gemiddeld een 7,5

7,3. Er is een duidelijk verband

Benchmark. Hoe Wonen NWF het

woningcorporaties. Deze bench

en huurders met een reparatie

tussen de leeftijd van de woning

doet qua bedrijfskosten, energie

Regelmatig zijn er trainingen over

mark wordt georganiseerd door

verzoek gaven dit jaar gemiddeld

(bouwjaar) en de tevredenheid

zuinigheid en betaalbaarheid volgt

verbaasde me. Mensen vinden het

omgaan met geld. Het zijn vier

Aedes, de koepelorganisatie

een 7,6. Alle onderzoeken voor

over de woning. Wonen NWF is

later. Ook duurt het nog even voor

hiervoor ook zelf onderzoek uit om

goed dat je dat durft te zeggen.

bijeenkomsten en de training wordt

van woningcorporaties.

deze benchmark zijn door een

dan ook volop bezig om via

er landelijke cijfers beschikbaar

te achterhalen waar zaken anders

Hebben daar respect voor. Dat

gegeven op diverse locaties in de Waadhoeke.

onafhankelijk bureau uitgevoerd.

renovaties en sloop/nieuw

komen. Wij houden u op de hoogte.

en beter kunnen. Naar aanleiding

betalen wordt moeilijk, de schulden

Omgaan met geld

lopen op, er dreigt huisuitzetting.

“Wij zijn er gelukkig goed uit

heeft ons sterker gemaakt. Het is

Deelname is gratis. Trainingen worden overdag en in de avonduren

De huurdertevredenheid bij Wonen

Karin besluit naar het gebiedsteam

gekomen. We hebben veel geleerd

belangrijk dat je erover praat. Ook

gegeven. Kent u iemand of wilt u zelf meedoen? Bel of mail dan gerust.

NWF is net als voorgaande jaren

Nieuw dit jaar is een onderzoek

verder te verbeteren. Voorbeelden

Wonen Noordwest Friesland is

informatie op de website

te gaan en spreekt daar met een

van de cursus Omgaan met geld.

voor anderen, omdat er veel hulp

goed. Vertrokken huurders gaven

naar de ervaren woonkwaliteit. Het

hiervan treft u elders in deze

continu bezig met het verbeteren

verduidelijkt en kunnen huurders

medewerker. Die luistert en helpt

Daar leer je omgaan met geld en je

beschikbaar is. Maar dat moet je

U kunt zich aanmelden via Gebiedsteam Waadhoeke,

een gemiddeld 7,8 een voor de

gemiddeld cijfer dat huurders van

Koers Noordwest.

van haar dienstverlening. Naast de

via het huurdersportal steeds meer

haar. Humanitas helpt bij het

leert plannen. En je hoort waar je

wel weten.” 

0517 – 380 357 of gebiedsteam@waadhoeke.nl 

ervaren dienstverlening. Nieuwe

WonenNWF voor hun woning

Aedes benchmark voeren wij

zaken zelf online regelen. 

bouwprojecten de woningkwaliteit

hiervan is bijvoorbeeld de

