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Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving

Op dinsdag 22 november was de feestelijke oplevering 
van de wijkvernieuwing in Minnertsga. In MFA de 
Doarpsfinne vierden we een feestje met de buurt, de 
gemeente Waadhoeke en met de bedrijven die aan dit 
project hebben meegewerkt. In de verschillende 
speeches werd gesproken over het proces van 
vernieuwing en een leefbare buurt voor Minnertsga. 

Samen hebben we gewerkt aan samenhang en 

vernieuwing. Wethouder Kees Arendz van gemeente 

Waadhoeke en bewoner Klaas Wiersma sloten bij het 

Trafostation aan de Collot d’Escurystrjitte symbolisch de 

stroom aan in de wijk. Daarna werd nog gezellig nagepraat 

onder het genot van een hapje en drankje in de 

Doarpsfinne.

‘Lekker smûk’
De renovatie van de 18 woningen aan de Collot 

d’Escurystrjitte, de Fjildleane en de P.B. Winsemiusstrjitte is 

door bouwbedrijf Lont uitgevoerd. Vloeren en spouwmuren 

zijn geïsoleerd. Ook het dak is aangepakt, met isolatie en 

nieuwe dakpannen. Daarnaast zijn er nieuwe kozijnen 

geplaatst, met nieuw glas. De bewoners konden zelf kiezen 

voor zonnepanelen op het dak. 

De bewoners zijn blij met deze renovatie. ‘Mooi dat het al 

gedaan is, we hebben er nu profijt van’ geven ze aan. ‘It is 

no lekker smûk yn de hûs, de waarmte bliuwt binnen’ zo 

vertellen ze.

‘Het ziet er prachtig uit!’ 
In opdracht van Wonen Noordwest Friesland heeft Friso 

Bouwgroep 25 nieuwe huurwoningen in Minnertsga 

gebouwd. Het gaat om vijf nieuwe woningen aan de  

Vikarijbuorren en 20 nieuwe woningen aan de

Fjildleane en Collot d’Escurystrjitte. Vier van deze 

woningen zijn levensloopgeschikt. De andere  

21 woningen zijn geschikt voor 1 á 2 personen. 

De huizen zijn energiezuinig en duurzaam.  

Ze zijn voorzien van radiatoren op lage tempera-

tuurverwarming en beschikken over een lucht-

warmtepomp. Ook liggen er zonnepanelen op 

het dak. De woningen hebben geen gasaan-

sluiting.  De bewoners zijn erg enthousiast en 

tevreden over hun woning. ‘Het ziet er prach-

tig uit’ aldus de nieuwe bewoners. Ook de 

architectuur wordt gewaardeerd, ‘leuk zo met 

die dakkapellen, dat geeft een speels effect en  

voor de bewoners veel ruimte boven ’.

Feestelijke oplevering  
wijkvernieuwing Minnertsga

i n  d i t  n u m m e r

 Minnertsga oplever feest

 Nieuwbouw Uniastrjitte Marsum

 Energiebesparingstips

 Trots op mijn huis 

Voor u ligt de nieuwe Koers Noordwest! De huurders-
krant waarin we meer vertellen over wat u en ons bezig 
houdt. Het leven is het afgelopen jaar een stuk duurder 
geworden. Dat merken we allemaal als we boodschap-
pen doen. En ook de energiekosten zijn hard gestegen. 
Gelukkig geldt vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond op 
energie voor alle huishoudens. Toch merken wij dat  
er nog altijd huurders zijn die hun huishoudboekje lastig 
rond krijgen.  

Heeft u problemen met het betalen van uw rekeningen? 

Neem contact met ons op. Samen kijken we naar een 

mogelijke oplossing.

Maatregelen energiebesparing  
Wij werken hard aan het energiezuiniger maken van onze 

huurwoningen. Dat kost tijd. We kunnen niet alle woningen  

tegelijk aanpakken. In de afgelopen maanden zijn onze 

vakmannen langs geweest bij de woningen met een  

minder goed energielabel. Ze voerden een aantal kleine 

werkzaamheden uit, die de energiekosten lager maken.

Wijkvernieuwing in Minnertsga 
In de afgelopen periode is hard gewerkt aan diverse  

projecten in Minnertsga. Op dinsdag 22 november werd 

deze wijkvernieuwing feestelijk opgeleverd. In MFA de 

Doarpsfinne vierden we een feestje met de buurt, de 

gemeente Waadhoeke en met de bedrijven die aan dit  

project hebben meegewerkt. Prachtig om zo samen te 

werken aan een leefbare buurt. 

Schuldhulpmaatje 
Andries Stap is coördinator van Schuldhulpmaatje  

Waadhoeke. Hij helpt anderen die in de schulden  

zitten en niet precies weten wat ze moeten doen.  

Hij vertelt over zijn werk, maar ook over zijn ervaring  

met hoe mensen in de schulden komen. 

Veel leesplezier met deze Koers Noordwest. 

Hartelijke groet,

Martine Huizinga, Directeur-bestuurder

Beste huurder,

Wat vinden onze  
nieuwe huurders?
Wat vinden ze van onze dienstverlening? Wat doen we goed en wat kan 
er beter. Om daar achter te komen, organiseerden wij een ‘luisterpanel’. 
Daarvoor nodigden wij een groep ‘nieuwe huurders’ uit. Huurders die in 
de afgelopen periode in één van onze huurwoningen zijn komen wonen. 
 

Het luisterpanel
Onder begeleiding gingen 11 huurders met elkaar in gesprek. Wat was hun 

ervaring met het zoeken naar een nieuwe woning? En met het betrekken van 

deze woning? Wat ging goed, en wat kan er beter? Er ontstond een open en 

eerlijk gesprek over de verschillende ervaringen. 

Meeluisteren
In een andere ruimte keken en luisterden onze medewerkers via een 

beeldscherm mee. Het was een mix van medewerkers van verschillende 

afdelingen. De verhalen van huurders waren live te zien en te horen. Twee uur 

lang luisterden we naar onze huurders zonder dat we zelf konden reageren. 

Mee aan de slag
Al met al was het een goede en mooie avond. We zijn trots op de algemene 

beoordeling door onze huurders. De huurders geven aan erg tevreden te zijn 

over de mannen van ons servicebedrijf. Ook de bereikbaarheid wordt positief 

beoordeeld en de korte lijntjes binnen onze organisatie. Ook hebben ze 

verschillende aandachtspunten genoemd waar het beter kan. Punten die ons 

aan het denken hebben gezet. En waarmee we aan de slag gaan om het beter 

te doen. 

Feestelijke oplevering 
wijkvernieuwing Minnertsga



na renovatie

voor renovatie

Vraag het de
vakman!
Onze vakmannen komen bij veel huurders thuis.  
Regelmatig vragen huurders hoe ze bepaalde zaken  
in de woning op kunnen lossen. In deze rubriek  
geven onze vakmannen u tips. 

Heeft u vragen? 
Het kantoor van Wonen Noordwest Friesland is iedere 

ochtend van 9.00 – 12.00 uur geopend voor publiek.  

In de middag zijn wij op afspraak geopend.  

Heeft u vragen? Stel ze per mail of bel ons.  

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag  

van 8.00 - 12.00 en 12.30 - 16.30 uur en op vrijdagochtend 

van 8.00 - 12.00 uur op info@wonennwf.nl en  

0518 - 409 800. Ook regelt u uw huurzaken snel en 

gemakkelijk via het Huurdersportaal. Nog geen account?  

U kunt deze aanvragen via onze website www.wonennwf.nl.  

En wist u dat u uw reparaties zelf gemakkelijk kunt 

inplannen? Ga daarvoor naar onze website, klik op Ik huur, 

en vul uw gegevens in op Reparatieverzoeken.

Vakmannen Klaas en 
Klaas helpen een handje
Wonen Noordwest Friesland werkt hard aan het  
energiezuiniger maken van de huurwoningen.  
Dat kost tijd. We kunnen niet alle woningen tegelijk 
aanpakken. In de afgelopen maanden zijn onze  
vakmannen Klaas Plantinga en Klaas Cuperus langs 
geweest bij woningen met een minder goed energie-
label. Ze voerden een aantal kleine werkzaamheden  
uit die de energiekosten lager maken.

De huurders waren blij dat vakmannen Klaas en Klaas langs 

kwamen. ‘Moai dat jim der binne’ en ‘een goed initiatief’, 

zo hoorden ze. In de huizen hebben ze tochtstrips 

aangebracht bij de voor- en achterdeur. Op de voordeur is 

ook een brievenbusborstel aangebracht. En achter de 

radiatoren is radiatorfolie geplakt. De vakmannen 

controleerden ook of alle ramen en deuren goed dicht 

kunnen. Zo blijft de warmte beter binnen. 

Ventilatie blijft belangrijk. Iedere dag een kwartiertje wat 

ramen tegen elkaar open zorgt voor frisse lucht in huis. 

Goed voor de gezondheid, maar ook beter voor het 

opwarmen van de lucht in huis. 

In de vorige Koers Noordwest 
stond het verhaal van de familie 
Vijver die ons, terecht, liet weten 
trots te zijn op hun tuin. Omdat het 
nu winter is, kozen we deze keer 
voor ‘trots op mijn huis’. Elly 
Fopma, medewerker 
Bewonerzaken, ging hiervoor op 
bezoek bij de familie Krol. 

Een bijzondere plek 
Toen mevrouw Krol uit Sint 

Jacobiparochie het artikel las over de 

familie Vijver, dacht ze: ‘ se hadden mij 

ok wel frage kinnen’. Naast trots op 

hun woning is deze familie namelijk 

ook trots op hun tuin. 

De familie Krol woont in de  

Van Wijngaardenstraat in Sint 

Jacobiparochie. Ze wonen in het deel 

met de wit-zwarte woningen, zonder 

meer een bijzondere plek. In plaats 

van sloop van deze huizen, werd in 

2011 gestart met vernieuwing. 

‘Voorbeeldig zo’n renovatie van 

eigenlijk opgegeven woningen’, 

schreef architectuurkenner Karstkarel 

hierover destijds in de Leeuwarder 

Courant.  

Van traditioneel Delftsrood 
naar zwart-wit
Deze woningen werden gebouwd 

door de voorloper van Wonen 

Noordwest Friesland. Tussen 1948 en 

1954 zijn in het Bildt nogal wat van 

deze woningen gebouwd. De huizen 

waren aan een flinke opknapbeurt 

toe, en sloop lag op de loer. Vooral de 

isolatie was niet goed. Naast 

vernieuwing en verbetering in de 

woningen, kreeg het uiterlijk ook een 

opfrisbeurt. Veel aspecten zijn 

behouden. Zo herinnert de vriendelijke 

detaillering aan de sfeer van vroeger. 

Nieuw was de kleur. De muren, 

opgetrokken in rode baksteen, 

werden wit geverfd. Dit kwam niet 

overeen met de opdracht van de 

architect, aldus projectleider van 

Trots op mijn huis!

destijds,  Wybrant Ritsma. Het plan 

sprak echter aan. Ook onze 

voormalige directeur Rein Hagenaars 

was gecharmeerd van dit plan. Hij 

heeft altijd uitgedragen dat bewoners 

van sociale huurwoningen het 

verdienen om op een bijzondere plek 

te wonen. Naast de minerale witte 

keimverf, mede ook voor 

verduurzaming van de steen, werden 

de oranje rode pannen vervangen 

door zwarte, geglazuurde dakpannen. 

Een metamorfose. Karstkarel sprak de 

hoop uit dat niet alles wit geverfd zou 

worden: ‘we zitten tenslotte niet aan 

de Côte d’Azur.’

‘We weune hier al  
hest 50 jaar’
De familie Krol stond al jaren 

ingeschreven. Nadat ze hun huis in 

Sint Jacobiparochie hadden verkocht, 

woonden ze een aantal maanden bij 

hun zoon in. Het plan was om naar 

Sint Annaparochie te gaan. Maar toen 

deze woning beschikbaar kwam, 

wilden ze hier erg graag naar toe. Heel 

fijn dat ze zo toch in Sint Jabik konden 

blijven wonen. ‘We weune hier al hast 

50 jaar en sitte helendal in’e 

gemeenskap’. De familie is onder 

andere actief bij de school, gymclub 

en Jacpop destijds, en bij het 

dorpshuis als vrijwilliger. Mevrouw 

Krol is voor haar werk als vrijwilliger 

zelfs onderscheiden met een lintje. 

De familie Krol vindt de 
woning prachtig
‘Echt helendal ôns smaak’ zo zeggen 

ze. De oude elementen, de uitstraling 

en de vierkante ‘raampys’.  En bovenal: 

‘ut doet soa wêrm an’. Eerst was het 

wel wennen om wat kleiner te wonen. 

Naast de woning zijn ze ook trots op 

hun tuin. Ze hebben er echt wat moois 

van gemaakt. Er is altijd wel een plekje 

in de zon of schaduw om te zitten. Als 

het zomer is, moeten we maar weer 

eens komen als alles in bloei staat en 

de potten weer gevuld zijn. Wat de 

tuin betreft zijn ze ook wel trots op 

hun buren. Een ieder heeft het mooi 

op orde en onderhoudt de tuin goed. 

Op het aanbod om weer langs te 

komen in de zomer, gaan we zeker in! 

In mei van dit jaar zetten we namelijk 

onze tuinpilot in hun dorp voort. Dan 

worden alle voortuinen bekeken, en 

delen we complimenten en tips uit. 

‘We weune hier  
bêst na ‘t sin’
Het dorp voelt als een warme jas. Met 

de buren is het contact prima, het zijn 

vriendelijke mensen. Het dorp is wel 

veranderd in de loop van de jaren. De 

eigen jeugd gaat weg en ‘d’r bin feul 

andere mînsen’. De winkel is weg, en 

de kroeg ook. Gelukkig zijn er ook 

positieve dingen. De biljartvereniging 

groeit, en het blijft een vriendelijk en 

gemoedelijk dorp. 



Trouwe 
huurders
Huurt u in 2023, 40 jaar bij  
Wonen Noordwest Friesland 
(begindatum 1983)?
Dan zetten wij u als trouwe 
huurder graag in het zonnetje.

In februari heeft u een 
uitnodiging van ons ontvangen.  
Heeft u nog geen bericht gehad? 
Neem dan contact met ons op. 

40 jaar 
trouwe huurder

Vraag het de
vakman!

Martin Bosker is medewerker Bewonerszaken. Als er een huurachterstand 
is, probeert hij in contact te komen met de huurder. Voor deze Koers ging 
hij in gesprek met Silvia, huurder van Wonen Noordwest Friesland.  
Zij had een huurachterstand en schakelde hulp in van Schuldhulpmaatje. 
Ook sprak Martin met Adriaan Stap, de coördinator van Schuldhulpmaatje 
Waadhoeke en met Maaike Vogel, maatje van Silvia vanuit  
Schuldhulpmaatje (Silvia is niet haar echte naam).   

Stel, ik heb geldproblemen en wil jullie hulp.  
Hoe gaat dat dan? 
Adriaan: ‘Iedereen met geldproblemen kan zich aanmelden.  

Dat kan door mij te bellen op 06-28232190, te mailen naar  

coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl of via de website  

schuldhulpmaatje.nl. Ik neem dan contact op en maak een match met één  

van de elf maatjes. Het doel is om mensen met geldproblemen te helpen de 

zaken op orde te krijgen. Iedereen verdient het om hierbij geholpen te worden. 

Momenteel is er geen wachtlijst en kan hulp snel opgestart worden.’ 

Silvia, waarom meldde jij je aan bij Schuldhulpmaatje? 
‘Mijn eigen administratie doen lukt mij niet, daar heb ik geen inzicht in.  

Hierdoor kreeg ik onder andere een huurachterstand. Verder gaat het goed 

hoor. Ik werk en ben normaal begaafd. Ik heb maar één probleem en dat is het 

goed bijhouden van een administratie. Ik doe alles zelf maar heb nu Maaike als 

maatje. Zij geeft mij tips, zorgt voor overzicht en houdt me scherp. Het aanvragen 

van kwijtscheldingen of tegemoetkomingen is ook iets waar zij bij helpt.’ 

Maaike, wat kom jij zoal tegen als maatje?
‘Ik ben vrijwilliger, omdat ik mensen wil helpen. Soms kom ik bij mensen die  

in tranen zijn vanwege de stress. Ze zien zelf geen oplossing meer. Een maatje 

heeft hier geen oordeel over. Ik ga naast de mensen staan, luister, adviseer en 

geef steun. Samen kijken we naar wat mogelijk is. We zorgen eerst dat de  

‘stress eraf gaat’. Samen een alsmaar uitgesteld telefoontje doen geeft al  

wat rust. De hulp is gratis en niets moet. De vrager bepaalt altijd zelf wat er 

moet gebeuren en hoe lang de ondersteuning blijft. Soms is dat heel kort,  

maar als het nodig is blijf ik langer betrokken.’  

Adriaan vult aan dat mensen best wanhopig kunnen zijn. ‘Als het financieel  

al moeilijk is en de hoge energierekening komt er ook nog eens bij, dan wordt 

het heel krap. Met name alleenstaande ouders hebben het moeilijk.’ 

Silvia, wat voor tips heb jij voor ‘lotgenoten’,  
huurders met geldproblemen? 
‘Durf hulp te vragen, schaam je niet. Je kunt nu eenmaal niet overal goed in zijn. 

Niemand is perfect. Het leeft prettiger als de boel op orde is. En als  

je geen hulp in wilt schakelen, zorg dan in ieder geval dat je in contact blijft.  

Mijn ervaring met Wonen Noordwest Friesland is prima. Dat kwam ook  

doordat ik zelf contact zocht en in gesprek bleef om samen een oplossing te 

zoeken. Dat verliep heel respectvol.’ 

Geldproblemen? 
Vraag hulp van 
Schuldhulpmaatje

Maak je dorp leuker, mooier of leefbaarder!
met Losse fearren

Kaatsen in Boksum: méér dan sport
Boksum en kaatsen hebben een goed huwelijk. Als knipoog naar de PC te 

Franeker organiseerde kaatsvereniging Foar Trije Wurk ‘de Boksummer PC’.  

Dat bracht sporters én niet-sporters in beweging. De één kaatste, de ander 

verleende hand- en spandiensten of bood aan iets te repareren. Samen iets  

tot stand brengen, met achteraf een gezellige prijsuitreiking en wat lekkers uit 

de keuken, helpt de gemeenschap te verbinden. 

Ook een goed idee voor de mensen in uw dorp? 
Wanneer u uw project samen met anderen aanvraagt en uitvoert, de totale 

kosten niet hoger zijn dan €2000,- en wanneer uw activiteit nog niet eerder  

in uw dorp is uitgevoerd, kunt u mogelijk rekenen op een bijdrage. 

Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.lossefearren.nl 

Via Losse fearren helpt Wonen Noordwest Friesland inwoners om hun dorp een 

beetje mooier, actiever of socialer te maken. Met bijdragen van maximaal €300,- 

geven we leefbaarheidsprojecten, groot en klein, een moreel en financieel steuntje 

in de rug. Een van de weinige voorwaarden is dat huurders betrokken zijn. Bij 

voorkeur actief, als initiatiefnemer of mede-vrijwilliger, of anders als deelnemer.

Hieronder vier voorbeelden uit de vele projecten. Drie blikken terug op de 

jaarwisseling, één alvast vooruit naar zomerse tijden. Heb jij óók een goed idee 

voor je dorp? Doe dan de quick scan op de website www.lossefearren.nl en vul 

daar het Aanvraagformulier in.

Scrooge in Menaam
Een ‘manmachtige’ ploeg mensen uit de regio Menaldum zette in december  

een Friestalige versie van de kerstvertelling ‘A Christmas Carol’ op de planken, 

ondersteund door Brassband Halleluja en gelegenheidskoor de Sjongende 

Froulju. Extra mooi: de opbrengst van de avond komt weer ten goede aan de 

nieuwe MultiFunctionele Accommodatie die in het dorp gaat verrijzen. Zo helpt 

het ene initiatief het andere!

Poppentheater 
Aan de vooravond van Kerstmis organiseerden de Protestantse kerk en 

Bernepypskoft voor alle bewoners van Tzummarum en omstreken een 

professioneel poppentheater. Toepasselijk in deze tijd werd voor de voorstelling 

onderdak gezocht, maar naderhand waren er op het plein warme 

chocolademelk en marshmellows.

Sexbierum in kerstsferen
De tuin van het Thomashuis aan de Walburgerstrjitte was in december 

omgetoverd tot sfeervolle markt met kerststukjes, snert, kleding, whisky en  

nog veel meer. Een treintje haalde bezoekers van huis en bracht ze weer terug.  

Je kon zwieren op het ijs en in de zweef, en er vielen allerlei dieren te aaien. 

Rond de vuurkorven en overal klonk muziek - een sprookjesachtig evenement.

Kaatsen in Boksum - 
méér dan sport

Scrooge in Menaam Sexbierum in kerstsferen

Bij Schuldhulpmaatje Waadhoeke kan iedereen met  
geldproblemen aankloppen voor gratis hulp door een  
deskundige en betrouwbare vrijwilliger.  

Van links naar rechts ziet u 

Martin Bosker, Adriaan Stap en  

schuldhulpmaatje Maaike Vogel.



Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke filmpjes  

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!

Ben jij 8 jaar of ouder? En woon jij met je ouder(s) in een huurwoning 
van Wonen Noordwest Friesland?
Dan willen we graag van jou weten wat de mooiste speelplek is in jouw dorp.

Laat het ons weten en win een kinder DJ feestje in jouw dorpshuis! Samen met 

je vrienden of klasgenoten leer je van Robin Schepman van Schepman media & 

DJ School draaien als een DJ op een echte DJ set.

 

Mail, voor 15 maart a.s., jouw foto of tekening  

naar info@wonennwf.nl o.v.v. mooiste speelplek.

Of app het naar: 06 – 517 02 160 en wie weet,  

win jij deze mooie prijs!

 

Nieuwbouw 
Uniastrjitte Marsum
Friso Bouwgroep werkt op dit moment hard aan de realisatie van acht 
nieuwe huurwoningen aan de Uniastrjitte in Marsum. De woningen zijn 
inmiddels onder dak.  

Woning met doorzonkamer  
De oude woningen zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats komen acht woningen 

geschikt voor 1 á 2 personen. De bewoners van de gesloopte woningen gaven 

aan dat ze graag een woning met een doorzonkamer wilden. Hier is in het 

ontwerp rekening mee gehouden. Op de verdieping komen twee slaapkamers. 

Alle woningen krijgen een luchtwarmtepomp. Ook komen er zonnepanelen  

op het dak. 

Woningen te huur
De bewoners van de oude woningen 

hebben inmiddels een keuze gemaakt

waar ze willen wonen. Een deel van 

deze bewoners komt terug in de 

nieuwbouw. De overige vier 

woningen zijn te huur aangeboden. 

Naar verwachting worden de woningen in de zomer van 2023 opgeleverd.

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 vrijdag: van 9.00 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 reparatieverzoeken kunnen huurders van Wonen NWF   
op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur bellen met 0518 - 40 98 11.

Door de stijgende prijzen hebben steeds meer 
huishoudens moeite om rond te komen. De hoge 
energiekosten spelen daarin een belangrijke rol.  
Heeft u moeite om de huur te betalen? Of loop u  
tegen andere financiële problemen aan? Neem dan  
op tijd contact met ons op. Dan kunnen we samen  
naar een oplossing zoeken. Er zijn verschillende 
regelingen en tegemoetkomingen voor wie het 
financieel moeilijk heeft.

Eenmalige Energietoeslag gemeente  
Inwoners die rond moeten komen van een bescheiden 

inkomen, kunnen via hun gemeente een tegemoetkoming 

‘Eenmalige energietoeslag’ krijgen. De gemeenten gaan 

hierbij uit van 130% van het sociaal minimum. Heeft u een 

uitkering van de gemeente of maakt u gebruik van een 

regeling? Dan krijgt u de toeslag automatisch van uw 

gemeente. Maakt u geen gebruik van regelingen of 

uitkeringen maar heeft u wel een laag inkomen?  

De gemeenten werken aan regelingen waardoor u de 

energietoeslag zelf kunt aanvragen. Dat kan nu dus  

nog niet. Meer informatie vindt u op de website van  

uw gemeente. 

Gratis advies van een energiecoach
Gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Waadhoeke 

hebben energiecoaches in dienst. Die komt op afspraak 

gratis bij u langs. Er wordt samen met u gekeken naar het 

energieverbruik en waar u nog kunt besparen. 

De Ljochtbus Noardeast-Fryslân
In Noardeast-Fryslân rijdt de Ljochtbus, een initiatief van de 

gemeente Noardeast-Fryslân en corporaties. Deze bus is 

gevuld met energiebesparende materialen, zoals 

tochtstrippen, radiatorfolie, waterbesparende douche-

koppen en ledlampen. Medewerkers van de Ljochtbus 

brengen deze materialen gratis aan in woningen. Als 

huurder van Wonen NWF kunt u zich aanmelden voor een 

gratis bezoek van de Ljochtbus. Dit doet u via de website. 

Andere regelingen
Er zijn ook andere regelingen, zoals de  

VoorzieningenWijzer in de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Kijk daarvoor op de website. 

Bildtse Energie Coöperatie
Bewoners van het Bildt kunnen elke vrijdagochtend tussen 

10 - 12 uur terecht in de bibliotheek van Sint Annaparochie 

voor vragen over energie. Bijvoorbeeld over de 

energierekening, energiebesparende maatregelen, 

duurzaamheidssubsidies of collectieve zonnedaken.

Belangrijke links:

www.ljochtbus.nl

www.noardeast-fryslan.nl/voorzieningenwijzer

www.bildtse-ec.nl

www.energiecoach.frl

www.waadhoeke.nl/duurzaamheid-en-energie/

energiecoach

Energie besparen = kosten besparen
Maar hoe doet u dat?

voor het besparen 
van energie

Tips!

Met kleine aanpassingen kunt u zelf besparen op 
uw energie-verbruik. Graag geven wij u wat tips 
die alles bij elkaar flink wat besparing opleveren. 

  Douche korter

  Heeft u een cv-ketel? Zet de verwarming  
‘s avonds wat eerder 1 of 2 graden lager

  Laat de koelkast nooit onnodig open staan

  Zet geen warm eten in de vriezer

  Ontdooi eten in de koelkast 

  Kopje thee zetten? Kook niet meer water 
dan nodig is. 

  Kies voor oplaadbare batterijen

  Doe het deksel op de pan bij het koken

  Draai de kraan dicht bij het scheren of 
tandenpoetsen

  Was op een lage temperatuur

  Hang de was bij mooi weer aan de lijn in 
plaats van de wasdroger te gebruiken


