
Huuraanpassing 2019

Eerste NOM woningen  
in aanbouw in Deinum
Aan de oostkant van Deinum is  

in 2017 een nieuwe gasloze wijk 

aangelegd. Deze wijk is ontstaan 

door het vervallen van de provin-

ciale weg langs het dorp én de 

verplaatsing van de sportvelden.  
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facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke filmpjes 

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!

Wonen Noordwest Friesland past 

jaarlijks de huur van de woningen 

aan. Met de huurinkomsten 

kunnen wij blijven investeren in de 

renovatie en het onderhoud van 

onze woningen en het bouwen 

van sociale huurwoningen.  

Ook zetten we ons in voor de 

leefbaarheid in de dorpen. 

Daarnaast hebben we te maken 

met de algemene jaarlijkse 

prijsstijgingen en de 

`verhuurdersheffing̀  die wij  

aan het rijk moeten betalen. 

Desondanks proberen wij de 

huren betaalbaar te houden  

voor de huurders.

De huuraanpassing per 1 juli 

2019 hebben wij bepaald op 

basis van ons huurbeleid. 

Daarmee willen we op termijn 

garanderen dat we voldoende 

betaalbare woningen kunnen 

blijven aanbieden. Voor elke 

woning is daarom een 

In deze nieuwe woonwijk  

realiseert Wonen Noordwest 

Friesland zeven kleine en  

comfortabele gezinswoningen 

voorzien van twee slaapkamers  

op de verdieping. 

 

De huurwoningen zijn aardgasloos 

en all-electric. Ze worden heel goed 

geïsoleerd en voorzien van energie-

zuinige installaties. Daarnaast 

wekken de aangebrachte zonnepa-

nelen zelf energie op, waardoor de 

bewoners in de meeste gevallen 

volledig in hun eigen energievraag 

kunnen voorzien! Dit type woning 

wordt een Nul op de Meter  

(NOM) woning genoemd.  

Kortom: duurzaam en voor  

de toekomst gebouwd! 

Bouwbedrijf Van Wijnen 

is begin april 2019 van  

start gegaan met de bouw.  

De verwachting is dat de  

woningen in juli 2019 worden 

opgeleverd. Voor alle zeven  

woningen is inmiddels een  

huurder gevonden. 

‘streefhuur’ vastgesteld. Per 1 juli 

kunt u, afhankelijk van de streefhuur 

van uw woning, een huurverhoging 

krijgen, maar ook een huurverlaging. 

 

Daarnaast kijken we ook naar uw 

inkomen. Hogere inkomens met een 

inkomen boven de €€42.436 krijgen 

een huurverhoging van 5,6% per  

1 juli 2019, tenzij de huurprijs van  

de woning al boven of op de 

streefhuur ligt. De servicekosten 

(glasverzekering, klein onderhoud, 

tuinonderhoud, schoonmaakkosten, 

energiekosten, huismeester) worden 

altijd kostendekkend doorberekend 

aan de huurders van het betreffende 

complex.

In de bijlage bij de brief 

Huuraanpassing en via onze website 

(www.wonennwf.nl) vindt u een 

overzicht van de veel gestelde vragen 

over de Huuraanpassing en de 

antwoorden daarop. Natuurlijk kunt 

u ook contact met ons opnemen. 

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.

I n f o r m a t i e k r a n t  v a n  W o n e n  N o o r d w e s t  F r i e s l a n d , 
o v e r  w o n e n  e n  l e v e n  i n  o n z e  r e g i o
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Nieuwe Raadsleden  
Noardeast-Fryslân maken kennis  

met volkshuisvesting
Op donderdagavond 28 maart 

organiseerden Wonen NWF,  

Thús Wonen en De Bewonersraad 

een informatiebijeenkomst voor de 

nieuwe gemeenteraadsleden van 

de gemeente Noardeast-Fryslân. 

In het kantoor van Thús Wonen  

te Dokkum kwam bijna de hele 

gemeenteraad van deze nieuwe 

gemeente bij elkaar.  

Ook burgemeester Apotheker  

en wethouder Hanemaaijer 

schoven aan. 

Tijdens deze bijeenkomst vertelden 

de corporaties over hun werk.  

Ze gaven een toelichting op zaken 

als duurzaamheid, betaalbare 

huurwoningen en beschikbaarheid 

van woningen. Ook werd  

 

gesproken over de leefbaarheid en 

het inspelen op de krimp, kwaliteit 

van bouwen, participatie en 

bodemdaling door gas- en 

zoutwinning. Daarnaast kwamen  

het beleid en de plannen van de 

corporaties aan de orde.  

Wonen NWF verhuurt woningen  

in een klein deel van deze nieuwe 

gemeente, in de dorpen van 

voormalig gemeente Ferwerderadiel. 

Thús Wonen heeft huurwoningen  

in de overige dorpen van  

Noardeast-Fryslân. 

Vanuit de zaal kwamen veel vragen 

over het werk, de visie en aanpak 

van woningcorporaties. Ook de 

samenwerking met de gemeente 

kwam aan de orde, een belangrijke 

samenwerkingspartner voor  

de corporaties.

Vanuit De Bewonersraad kwam  

Anneke Broersma aan het woord.  

Zij vertelde over het werk en  

het belang van een goede 

huurdersvertegenwoordiging,  

om zo ook deze groep een stem  

te geven. Alle partijen benadrukten 

het belang van een goede 

onderlinge samenwerking.

Na het officiële programma  

werd onder het genot van een 

hapje en drankje nog nagepraat  

en nader kennis met elkaar 

gemaakt. Alle partijen gaven  

aan dat het een zinvolle  

en informatieve bijeenkomst  

was, waarop zeker een  

vervolg komt. 

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Geslaagde Girlsday 

Activiteiten en gezelligheid op  
de Nije Fenne te Sint Annaparochie 

Wonen NWF Freon fan 
Fossylfrij Fryslân! 

In appartementencomplex  

Nije Fenne te Sint Annaparochie 

worden verschillende activiteiten 

georganiseerd, waaronder bingo  

en sjoelen.  

Vanaf september tot eind april 

wordt elke dinsdagmiddag vanaf 

14.00 uur met elkaar een potje  

gesjoeld. Deelname kost €1,- en  

is inclusief koffie/thee, een koekje  

en een chocolaatje. 

In de periode van mei tot en  

met september wordt elke laatste 

donderdag van de maand een  

bingo gehouden. Deze start om 

14.30 uur en de inleg is € 5,-.  

Dat is ook weer inclusief koffie/ 

 

Sinds kort is Wonen NWF Freon fan 

Fossylfrij Fryslân. De Freonen fan 

Fossylfrij Fryslân zetten zich in voor 

een provincie onafhankelijk van 

fossiele brandstoffen. Het netwerk 

van Freonen bestaat uit bedrijven, 

scholen, overheden, dorpen en 

andere organisaties. 

thee, een lekker koekje en een  

chocolaatje. De laatste bingo van 

het seizoen is er voor iedereen een 

aardigheidje. Deze keer was dat een 

fleurig bloeiend plantje. 

 

Bij deze activiteiten zijn iedere keer 

leuke prijsjes te winnen. Daar wordt 

dan ook fanatiek om gespeeld.  

Maar het gaat natuurlijk ook om  

de gezelligheid en het even samen 

een kop koffie of thee drinken!

Voor een volledig programma van 

activiteiten kunt u contact opnemen 

met huismeester Marga Bouwman 

(06-82613068) of kom even langs 

op de Burg. Vlaskampstraat 126  

in Sint Annaparochie  

Het Freonen-netwerk bestaat uit 

doeners. Fossielvrij ondernemen is 

voor velen van hen de normaalste 

zaak van de wereld. 

Wonen NWF onderschrijft de 

doelstelling van de Freonen en het 

belang van een fossielvrije 

samenleving. Graag ondersteunen 

wij dit initiatief! 

Voor meer informatie kijk op  

de website https://fossylfrij.frl.

In het kader van Girlsday  

ontving Wonen NWF op  

donderdag 11 april drie groepen 

meiden van Campus Middelsee uit 

Sint Annaparochie. Girlsday is een 

landelijk initiatief om meisjes op 

jonge leeftijd kennis te laten 

maken met bèta, techniek en ICT.  

Het thema was ‘water in  

de techniek’. 

De leerlingen werden ontvangen 

met limonade en cake waarna ze 

een korte bedrijfspresentatie kregen. 

Hierna vertelden Annette Loopstra, 

Sofia van der Spoel en Susanna  

van der Boom over hun eigen 

opleiding en achtergrond, welke 

werkzaamheden zij bij Wonen NWF 

uitvoeren en hoe zij als vrouwen de 

mannenwereld van de techniek 

ervaren. Aansluitend gingen de 

meiden naar onze werkplaats waar 

ze metselspecie mochten maken.  

Ook mochten ze een kalkzandsteen 

kleuren die ze daarna onder 

begeleiding van Syds Schat in  

de specie mochten leggen.  

Als afsluiting hebben we van elke 

groep een foto gemaakt bij deze 

vrolijke zelf gemetselde muur.

De reacties waren positief op deze 

ochtend, zowel vanuit de meiden als 

vanuit Wonen NWF. We hopen dat 

dit voor een aantal meiden de 

aanzet zal zijn om te gaan werken in 

de techniek. Daarom investeren we 

graag in dit soort activiteiten. 

Tien nieuwe energiezuinige  
woningen in Ferwert 
Op de Gasthuisstraat in Ferwert 

worden namens Wonen Noordwest 

Friesland tien prachtige nieuwe 

energiezuinige woningen  

gebouwd. Vier van deze huur-

woningen zijn levensloopbestendig 

met een slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. Heel geschikt 

voor mensen die alle voorzieningen 

gelijkvloers willen hebben. 

De overige zes woningen zijn kleine 

gezinswoningen voorzien van twee 

slaapkamers op de verdieping.  

De uitvoering is in handen van 

Bouwgroep Dijkstra-Draisma. 

Alle woningen beschikken over 

vloerverwarming op de begane 

grond. Op het dak worden 

zonnepanelen geplaatst en er  

wordt gebruik gemaakt van een 

luchtwarmte pomp. Er is geen 

gasaansluiting aanwezig, de 

bewoners zullen elektrisch  

gaan koken.  

De nieuwe huurders van  

deze woningen zullen de sleutel 

rond de bouwvak 2019  

in ontvangst nemen. 

Meiden metselen samen een vrolijke muur! 

(aanwezig op maandag, dinsdag  

en donderdag). 

Iedereen is van harte welkom bij  

onze activiteiten, leeftijd speelt geen 

enkele rol. En bent u een beetje 

slecht ter been of iets minder  

mobiel, dan kunnen wij een taxi  

of rolstoelbusje voor u regelen.

Dus kom gerust eens langs, dan  

maken we er samen een gezellige 

middag van! 

Huidige huurprijs Huuraanpassing per 1 juli 2019

Boven de streefhuur Verlagen naar streefhuur per 1 juli

Op de streefhuur +1,6% 

Net onder de streefhuur +1,6% tot +4,1%

Onder de streefhuur +4,1% 

Sizzen is neat, mar dwaan is in ding 



 

Vroegsignalering voor- 
komt huisuitzettingen

Wonen NWF heeft in 2018 volop 

geïnvesteerd in het verminderen van 

de energielasten van onze huurders. 

Dit doen we onder anderen door 

het isoleren van woningen en het 

aanbrengen van zonnepanelen. 

 

De afdeling Verhuur heeft in het 

afgelopen jaar actief ingezet om alle 

huurders met een achterstand te 

benaderen en daar afspraken over  

te maken. Hier is een belangrijk 

speerpunt van gemaakt en extra 

capaciteit op ingezet. Deze actieve 

inzet heeft er toe geleid dat de 

achterstanden fors zijn gedaald en 

huisuitzettingen zijn voorkomen. 

Veel huurwoningen van Wonen 

NWF zijn voorzien van centrale 

verwarming. Daarvoor is in de 

woning een cv-ketel aanwezig.  

Voor een goede en veilige werking 

hebben cv-ketels geregeld 

onderhoud nodig. Dit onderhoud 

wordt voor Wonen NWF uitgevoerd 

door onze onderhoudspartner 

Feenstra. De cv-monteurs voeren 

alle onderhoud aan cv-ketels 

volgens de voorschriften van de 

fabrikant én de geldende wet- en 

regelgeving uit. 

Tijdens dit onderhoud controleren 

de cv-monteurs niet alleen op de 

goede werking van de cv-ketel, 

maar ook of de veiligheid van uw 

cv-ketel in orde is. Als een monteur 

iets ontdekt aan uw cv-ketel dat 

niet in orde is, dan wordt het 

onderdeel gerepareerd of 

vervangen. Ook wordt de wisselaar 

gecontroleerd en schoon gemaakt. 

Afhankelijk van het merk en type  

cv-ketel vindt het onderhoud aan 

het toestel iedere 2 of 3 jaar plaats. 

Het komt regelmatig voor dat 

bewoners niet reageren op 

onderhoudsvoorstellen van Feenstra 

of dat een monteur voor de dichte 

deur staat en geen onderhoud kan 

uitvoeren. Structureel onderhoud is 

belangrijk om u te kunnen blijven 

Iedere huurder betaalt maandelijks 

huur aan de corporatie om in een 

huurwoning te kunnen wonen. 

Wanneer een huurder zijn huur niet 

betaalt, zoeken de medewerkers 

Bewonerszaken direct in de eerste 

maand al contact met de huurder. 

Meestal wordt er gebeld, waarna 

de medewerkers Bewonerszaken 

op huisbezoek gaan. In dat gesprek 

wordt verder gepraat over de 

situatie van de huurder. Als tijdens 

dat bezoek blijkt dat er hulp nodig 

is, verwijst Wonen NWF de huurder 

door naar het gebiedsteam van de 

gemeente. Ook is het mogelijk dat 

Wonen NWF de huurder aanmeldt 

bij het gebiedsteam, dit gaat in 

overleg met de huurder.  

Wonen NWF investeert in het 

verminderen van de energielasten 

voor huurders. Maar met kleine 

aanpassingen u kunt daar zelf ook 

wat aan doen. Hiernaast geven  

wij u een aantal tips. 

De tevredenheid van onze huurders 

is voor Wonen NWF erg belangrijk. 

Naast ons eigen onderzoek voert 

ook Aedes klanttevredenheids-

onderzoeken uit. In 2017 hebben 

we in de Aedes Benchmark (nipt) 

een AA score gehaald. In 2018 is 

deze score helaas net niet gehaald. 

 

In Sint Annaparochie hebben we in 

2018 een groot project aan 

nieuwbouw opgeleverd. Op de 

locatie van voormalig school  

Ulbe van Houten zijn in totaal  

32 woningen gerealiseerd, waarvan 

de helft levensloopgeschikt en de 

andere helft gezinswoningen.  

voorzien van warmte en warm 

water, maar goed en regelmatig 

onderhoud zorgt er ook voor dat  

de veiligheid in orde is. 

De monteurs van Feenstra  

plakken een speciale sticker of 

onderhoudskaart op de ketel. 

Hierop is te zien op welke datum 

uw ketel voor het laatst onderhoud 

heeft gehad. Mocht uw ketel de 

afgelopen 2 jaar (dus vóór 2017) 

niet zijn onderhouden, dan 

verzoeken wij u contact op de 

nemen met Feenstra op 

telefoonnummer 088 – 8455000. 

Zij plannen dan een afspraak met u 

in om het onderhoud alsnog uit  

te voeren. 

Voor verdere vragen over uw cv 

installatie verwijzen wij u graag 

naar de website van Feenstra  

www.feenstra.com. 

In Marsum zijn 2 nieuwe woningen 

gebouwd en opgeleverd.  

In 2018 hebben wij ons sterk gericht 

op het betrekken van en invloed 

geven aan onze huurders.  

Op meerdere gebieden zijn 

huurdersparticipatieprojecten 

opgezet. Met name bij 

herstructureringsprojecten en 

woonomgeving zijn hierbij de 

nodige stappen gezet om de 

participatie vorm te geven en  

zo de huurders tevredenheid  

te vergroten. 

Ook hebben wij in 2018 volop 

geïnvesteerd in leefbaarheid.  

Bij deze plannen staat het  

belang van onze huurders centraal. 

Zo hebben wij bijdragen geleverd 

aan de directe woonomgeving van 

huurders, bijvoorbeeld het inrichten 

van tuinen bij nieuwbouwwoningen. 

Ook is er een bijdrage geleverd aan 

de renovatie van speeltuinen en 

nieuwe speeltoestellen.  

Tevens heeft Wonen NWF een  

financiële bijdrage geleverd  

aan de ontwikkeling van een 

ontmoetingsplek en/of renovatie 

van MFC’s. Tot slot zijn 68 projecten 

ondersteund vanuit ‘Losse fearren’. 

Meer lezen?
Ga naar onze website voor  

het volledige jaarverslag! 

Jaarverslag 2019 
gereed

Samen met huurders 
werken wij aan een 
prettige woon-
omgeving!

VMBO leerlingen 
maken planten-
bakken  
voor basisschool  
De Pôlle in Marssum

Wonen Noordwest Friesland hecht 

aan een prettige woonomgeving 

voor haar huurders. Om te horen 

wat er speelt en hoe men de straat 

of buurt ervaart, organiseren we 

regelmatig Straatpraat. Daarbij 

gaan medewerkers van Wonen 

NWF samen met het gebiedsteam 

van de gemeente langs in een 

straat of buurt. 

Op donderdag 28 maart hebben  

we een Straatpraat in Sint 

Annaparochie georganiseerd. De 

bewoners van de nieuw gebouwde 

levensloopbestendige woningen en 

kleine gezinswoningen aan de 

Steven Huygenstraat,  

Van Loonstraat en  

De Kempenaarstraat werden 

uitgenodigd om in hun eigen buurt 

langs te komen om mee te praten 

over hun buurt en om vragen te 

stellen aan beide partijen.

Onder het genot van een kopje 

koffie en thee werd besproken wat 

de pluspunten zijn van de buurt, 

wat beter kan en wat de bewoners 

zelf zouden willen en kunnen doen 

in hun buurt. En wat zou men 

eventueel samen zou willen 

organiseren.

We mochten maar liefst  

30 bewoners verwelkomen!  

Een prachtige opkomst.

Veel zaken kwamen aan de orde, 

zowel de goede als minder goede 

punten van de buurt. De bewoners 

waarderen deze buurt heel erg en 

zijn blij met hun buren. Er hangt 

een goede sfeer en men staat voor 

elkaar klaar en kan beroep op elkaar 

doen als dat nodig is. Ook de rust 

en de centrale ligging in het dorp 

worden gewaardeerd. Kritische 

geluiden waren er over een aantal 

tuinen, bergingen, het tegelpad  

en de afrastering hier en daar.  

Ook communicatie is een blijvend 

punt van aandacht.  

 

De bewoners gaven aan meer 

dingen samen te willen doen zoals 

bijvoorbeeld gezamenlijk een 

buurtbarbecue organiseren.

In de komende periode gaan we 

met meerdere straten en buurten  

in gesprek over hun woon- en 

leefomgeving.  

In het najaar van 2018 ging een 

groep scholieren van Campus 

Middelsee aan de slag bij Wonen 

Noordwest Friesland. Op een  

aantal woensdagen rouleerden ze 

in groepjes tussen de verschil-

lende afdelingen. 

In de werkplaats kregen deze VMBO 

leerlingen de opdracht om van hout 

een aantal plantenbakken te maken. 

Deze plantenbakken waren bestemd 

voor een basisschool in Marssum om 

daar de boel wat op te fleuren. 

Onder begeleiding van Piet Boersma 

werden deze bakken met veel 

enthousiasme gemaakt.  

Onderhoud cv-ketels  
erg belangrijk voor  
de veiligheid!

40-jarig jubileum Syds Schat  
bij Wonen Noordwest Friesland! 

Wonen NWF investeert

Op 1 februari 2019 was Syds Schat, 

Teamleider Service bedrijf, 40 jaar 

in dienst bij Wonen Noordwest 

Friesland! Een prachtig jubileum 

dat wij natuurlijk niet ongemerkt 

voorbij konden laten gaan.  

Op donderdag 7 februari jl. hebben 

wij samen met Syds en zijn familie 

dit jubileum gevierd en is hij in het 

zonnetje gezet. Met live muziek 

van zijn eigen band en een heerlijk 

buffet een heel geslaagd feest! 

De carrière van Syds
Op 1 februari 1979 trad Syds in 

dienst van Woningstichting 

Noordwest Friesland, het huidige 

Wonen Noordwest Friesland.  

Ouderen moeten steeds langer 

zelfstandig blijven wonen. Als 

woningcorporatie willen we graag 

dat dat op een comfortabele en 

ook veilige manier gebeurt. 

 

Daarom investeren wij in de 

brandveiligheid van onze 

Hij was toen al drie jaar werkzaam 

in het onderhoud bij de 

woningstichting van de gemeente 

Barradeel en ging mee in de fusie 

tussen deze woningstichting en 

Woningstichting Noordwest 

Friesland. Syds ging aan de slag als 

ontstopper van rioleringen. Na een 

jaar werd hem gevraagd om het 

‘fonds klein onderhoud’ gestalte  

te geven. Alle reparaties binnen de 

woning moesten hierbij worden 

gedaan. 

Na de verhuizing van de corporatie 

in 1980 naar de Grietmansstraat 

heeft Syds samen met een collega 

het gehele magazijn op poten 

gezet en de inkoop geregeld via  

de groothandel. In de periode 

daarna groeide de buitendienst 

door. Naast het (klein) onderhoud 

hield Syds zich bezig met de 

(installatie) voormontage van 

keukens en douches. In 2004 heeft 

hij voor langere tijd het hoofd 

buitendienst vervangen.  

Ten gevolge daarvan is hij 

aangesteld als teamleider/planner 

van de buitendienst. Naast zijn 

kantoorwerk is hij nu nog 

ongeveer 4 uur per dag actief in 

het installatie/onderhoudswerk.  

 

In 1989 heeft hij samen met twee 

collega’s de ondernemingsraad 

opgericht, waarvan hij ongeveer 

zes jaar voorzitter was. 

Nog een paar cijfers: in deze  

40 jaar heeft Syds 5 bedrijfsauto’s 

versleten en daarmee ongeveer 

600.000 werkkilometers gemaakt. 

De schatting is dat hij ongeveer 

1000 wc potten heeft geplaatst, 

duizenden kranen, stortbakken 

enzovoorts heeft gerepareerd en 

vervangen en honderden 

stroomstoringen heeft opgelost. 

En het is nooit klaar! 

In zijn vrije tijd houdt Syds zich 

bezig met muziek maken (gitaar/

zang). Ook is hij gek op het rijden 

in en sleutelen aan en restaureren 

van (oude) auto’s en brommers en 

het repareren van apparaten en 

machines met elektrische of 

mechanische storingen. Daarnaast 

kaatst Syds en is hij al meer dan  

25 jaar actief als kaatstrainer/

coach. 

in brandveiligheid wooncomplexen
Samenwerking 
Gebiedsteam  
Het gebiedsteam en de woning-

corporatie kennen elkaar goed en 

weten elkaar snel te vinden.  

De lijnen zijn kort. Het gebieds-

team heeft met meerdere  

organisaties dergelijke afspraken 

gemaakt, om zo betalingsachter-

standen vroegtijdig te signaleren 

en om grotere financiële  

problemen te voorkomen.  

Er wordt gewerkt volgens de 

privacywetgeving en de Wet 

gemeentelijk schuldhulpverlening.

De samenwerkende organisaties 

bieden de bewoner hulp en nazorg 

om verdere schulden en 

problemen te voorkomen.  

De hulp kan bestaan uit het op 

  Vervang gloeilampen door spaarlampen
Led-lampen en spaarlampen gebruiken minder energie. 

 Zorg voor een goed onderhoud cv-ketel
Een goed onderhouden cv-ketel zorgt voor minder energieverbruik.  
En het is veiliger! 

 Gebruik een waterbesparende douchekop
Hetzelfde comfort, maar minder water. En dus lagere energiekosten. 

 Kies voor energiezuinige apparaten met een energielabel 
Deze apparaten zijn zuiniger, waardoor de kosten omlaag gaan. 

 Was op een lage temperatuur
U kunt aardig besparen met het gebruik van de juiste was- en 
droogprogramma’s. 

orde brengen van de financiën  

en het afspreken van een 

betalingsregeling. Wanneer het 

niet lukt om de achterstand(en) 

zelfstandig in te lopen, is het 

mogelijk om een aanmelding  

te doen bij de Kredietbank.  

Vaak wordt er samengewerkt  

met de vrijwilligers van de 

thuisadministratie van Humanitas. 

Zij ondersteunen de inwoners bij 

de administratie en het op orde 

brengen ervan.

Het resultaat van de samenwerking 

is dat de helft van het aantal 

huisuitzettingen is voorkomen.  

En dat de helft van de 

huurachterstanden is opgelost. 

Een resultaat om trots op te zijn  

en door te zetten. 

voor het besparen 
van energie

Tips!

Een prachtige combinatie van de 

inzet van VMBO leerlingen die in de 

werkplaats en onder begeleiding  

van ervaren vakmensen in de  

praktijk leren én iets moois maken 

voor een basisschool! 

 

Op dinsdag 16 april werden de 

plantenbakken onder begeleiding 

van Syds Schat en Piet Boersma 

geplaatst bij basisschool De Pôlle in 

Marssum. De kinderen mochten zelf 

de bakken vullen met modder en 

plantjes. Vol enthousiasme gingen ze 

aan de slag om iets moois te maken 

voor hun school! Het eindresultaat: 

een vrolijk en kleurrijk schoolplein. 

appartementencomplexen.  

Samen met de Brandweer en 

Veiligheidsregio Fryslân geven wij 

in deze complexen voorlichting 

over brandveiligheid.  

Daarbij komen maatregelen aan 

bod die mensen zelf kunnen 

nemen om brand te voorkomen. 

Ook is het belangrijk dat men de 

vluchtwegen kent en deze ook vrij 

houdt. En mocht er brand 

uitbreken, bel dan zelf direct 112 

om de brandweer en overige 

hulpdiensten te waarschuwen. 

 

Daarnaast voeren wij in 

samenwerking met de brandweer 

regelmatig controles uit in 

woongebouwen en worden, als 

dat nodig is, aanpassingen gedaan. 

Ook zorgen wij dat onze 

complexen zijn voorzien van een 

goed brandmeldsysteem. 

Als corporatie willen we ook graag 

dat al onze huurders veilig kunnen 

wonen. Daarom verstrekken wij bij 

elke sleuteluitreiking eenmalig een 

rookmelder aan onze huurders.

Belangrijke tips voor het 
voorkomen van brand:
  ga verstandig om met 

elektrische apparaten  

en kaarsen;

  let erop of er een rookmelder 

aanwezig is; 

  houd het filter van een 

wasdroger schoon. 

De hoogste prioriteit voor Wonen NWF lag ook in het afgelopen  

jaar op het zorgen voor voldoende goede, betaalbare en  

energiezuinige sociale huurwoningen.  


