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Momenteel zijn we druk aan het schrijven aan onze nieuwe strategische koers. Dit wordt 
een wegwijzer op hoofdlijnen die ons voor de komende 4 jaren richting geeft. Hoewel 
we natuurlijk werken aan een mooi eindproduct is de weg daar naartoe minstens zo 
belangrijk. En vooral ook leuk en leerzaam! 

Zo kregen alle collega’s en leden 
van de Huurders Advies Groep 
(HAG) de kans om te benoemen 
wat volgens hen belangrijke 
thema’s zijn en voerden we 
mooie discussies. Maar we 
spreken ook veel partners en 
partijen uit ons werkgebied 
tijdens inspirerende 
bijeenkomsten. Zoals gemeenten, 
welzijns- en zorgorganisaties, 
partners uit de bouwwereld, 
collega corporaties en ga zo 
maar door. We proberen met 
een zo breed mogelijke blik naar 
ons werk te kijken, zodat we 
straks de goede keuzes kunnen 
maken. Die keuzes maken we 
natuurlijk niet alleen, daar 

hebben we uw hulp ook bij nodig.
Misschien nog wel het leukste 
onderdeel van deze hele reis; we 
mochten op de koffie komen bij 
een aantal huurders. Alle 
collega’s bezochten 2 huurders 
thuis en kletsten aan de 
keukentafel over wat u als 
huurder belangrijk vindt, wat er 
goed gaat en wat er beter kan. 
Over duurzaamheid en 
betaalbaar wonen vroegen we 
ook tips en adviezen. En die 
hebben we volop gekregen. Dank 
hiervoor! Wat fijn dat het na alle 
maatregelen eindelijk weer kon. 
Dichtbij en persoonlijk. Dat 
hadden we toch wel gemist.
We sloten samen met de HAG 

een woonlastenakkoord, waarin 
we afspraken maken over 
betaalbaar- en 
toekomstbestendig wonen. Met 
daarin natuurlijk extra aandacht 
voor duurzaamheid. Hier leest u 
verderop meer over. Daarnaast 
geven we in deze editie ook 
praktische tips om op de 
energierekening te besparen. 
Want wie wil dat nu niet met de 
oplopende energieprijzen en 
andere stijgende kosten? Kortom 
blader snel verder en veel 
leesplezier!

Welkom thuis! 
Laura

Op de koffie bij huurders

Klantadviseurs
Bent u onlangs verhuisd, wordt uw woning gerenoveerd of belde u met een 
vraag of probleem? Grote kans dat u dan één van onze klantadviseurs heeft 
gesproken. Zij zijn dagelijks in de wijk en aan de telefoon te vinden. Dichtbij 
huurders, zodat ze weten wat er leeft en speelt. Zo werken we samen aan fijne 
woningen, buurten en dorpen. 
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De VoorzieningenWijzer
We hebben met de HAG afgesproken dat we de VoorzieningenWijzer 
blijven bekostigen en inzetten. De VoorzieningenWijzer helpt u om 
inzichtelijk te maken of u geld kunt besparen of misschien geld laat 
liggen waar u wel recht op heeft. Deelname is gratis en levert u al snel 
een gemiddelde besparing van 556 euro per jaar op.

Komt u in financiële 
problemen, vraag 
onze hulp! 
Als huurder van Groninger Huis betaalt u 
maandelijks huur via een automatische 
incasso. Het kan natuurlijk gebeuren dat dit 
een keertje misgaat. U krijgt dan van ons 
een herinnering, zodat u de huur alsnog kunt 
overmaken.  

Maar.. wat nu als u de huur op het moment 
helemaal niet kunt betalen en in de problemen 
komt? Neem dan altijd contact met ons op. Dan 
zoeken we samen naar een oplossing. Wij zijn een 
betrokken en sociale verhuurder en denken graag 
in mogelijkheden. Ook hebben we contacten 
bij meerdere maatschappelijke instanties en 
gemeenten die uw financiële situatie kunnen 
bekijken en/of u hierbij kunnen ondersteunen. U 
staat er dus zeker niet alleen voor. Hoe eerder u 
contact met ons opneemt over eventuele financiële 
problemen, hoe eerder we u kunnen helpen om 
schulden niet onnodig te laten oplopen.

Meer weten? Kijk op
www.groningerhuis.nl/VoorzieningenWijzer

Huurverhoging en 
woonlastenakkoord 
De Huurders Advies Groep (HAG) en Groninger Huis hebben een woonlastenakkoord 
gesloten. Hierin hebben we voor de komende 3 jaren afspraken gemaakt om het 
wonen in een sociale huurwoning betaalbaar te houden. 

Geen huurverhoging voor woningen 
met lage energielabels
Eén van de afspraken gaat over de huurverhoging. 
Groninger Huis en de HAG hebben afgesproken 
dat de totale huursom in de komende 3 jaar met 
minimaal 3% en maximaal 5% stijgt. Voor 2022 
hebben we afgesproken dat de huurprijs van 
sociale huurwoningen met maximaal 2% wordt 
verhoogd. Heeft uw woning energielabel E, F of G? 
Dan verhogen we uw huur helemaal niet. 

Dit hebben we afgesproken 
Bij de totstandkoming van het akkoord zijn we 
uitgegaan van drie doelstellingen:

1 Geen betalingsproblemen

2 Betere prijs-kwaliteitverhouding

3 Investeren voor de toekomst

Op basis van deze doelstellingen hebben 
we een aantal afspraken gemaakt: 

• In 2022 gaan we 137 sets zonnepanelen op 
woningen leggen en in 2023 en 2024 gaan we 
nog eens 100 extra sets zonnepanelen plaatsen;

• We zorgen dat de huurderstevredenheid over 
de prijs-kwaliteitsverhouding op (of uiteraard 
boven) het landelijk gemiddelde ligt;

• We gaan aan de slag met onze 
huurprijscategorieën om te zorgen dat 
er voldoende betaalbare woningen voor 
woningzoekenden beschikbaar zijn en

• We voegen een nieuwe categorie ‘betaalbaar 
voor minima’ toe.

Meer weten? Op onze website vindt u het hele 
woonlastenakkoord terug.
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Vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk 
opvangen in huis, waar moet u op letten?
Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Ze zijn op zoek naar een 
tijdelijke plek om te verblijven tot het weer veilig is in Oekraïne. Veel vluchtelingen worden 
in grootschalige locaties opgevangen. Dit gebeurt onder regie van de gemeente. Ook 
zien we dat mensen (tijdelijk) vluchtelingen in huis nemen. Groninger Huis staat dit toe. 
Misschien overweegt u ook iemand in huis te nemen. Maar waar moet u dan rekening 
mee houden? 

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken 
en het is belangrijk om hier vooraf goed over na te 
denken. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de 
oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang 
nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft 
veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen 
bij gastgezinnen. Op https://takecarebnb.org/ 
staan 10 aandachtspunten voor gastgezinnen.

1.  Doe het niet alleen: vorm een kring met 
vrienden, buren, familie en zorg samen voor 
huisvesting en begeleiding. Samen houden we 
het langer vol.

2.  Wees open en maak alles bespreekbaar. 
Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op 
misverstanden of irritatie. Maar pas op met 
die beruchte Hollandse directheid, kies uw 
woorden zorgvuldig.

3.  Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte 
voor uw gast om zich terug te trekken.

4.  Wees niet verbaasd dat uw gast veel op zijn/
haar telefoon kijkt, want het nieuws uit Oekraïne 
en contact via social media zijn heel belangrijk.

5.  Maak duidelijke, praktische afspraken. Over 
eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc. 

6.  Realiseert u zich dat uw gasten vermoeid, boos, 
teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.

7.  Wees alert op tekenen van stress en 
overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief 
voor doktersbezoek en schakel professionele 
hulp in.

8.  Denk goed na over de positie van logerende 
kinderen. Probeer een dagprogramma 
te organiseren (thuisonderwijs, sport, 
ontspanning).

9.  Schroom niet om uw gast om kleine 
wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. 
Het geeft uw gast een fijn gevoel iets terug te 
kunnen doen.

10.  Als het logeren niet meer gaat, geef dat dan 
aan en neem contact op met de gemeente. 

Daarnaast is het goed om te realiseren dat het opvangen van vluchtelingen kosten met zich meebrengt. 
U verbruikt meer energie, waarschijnlijk koopt u extra boodschappen of andere zaken en als het langer 
duurt kan het ook invloed hebben op uw toeslagen en/of uitkering. Wij adviseren daarom om vooraf bij de 
gemeente te vragen wat de gevolgen zijn voor uw financiële situatie. Ook op de site van TakeCareBnB en 
vluchtelingenwerk vindt u veel informatie.

Voorbereid zijn op 
noodsituaties met 
een noodpakket

Voorbereid zijn op 
noodsituaties met 
een noodpakket
Mensen hebben vaak zelf al veel in huis
Veel mensen zochten na de Russische 
inval in Oekraïne naar informatie over 
schuilkelders, jodiumtabletten en wat er 
in een noodpakket zit. De overheid geeft 
aan dat er op dit moment geen dreiging 
is voor Nederland. Toch hebben mensen 
behoefte aan informatie hierover. Deze 
informatie vind je op www.ehbj.nl van  
Veiligheidsregio Groningen. 

Stroomuitval, extreem weer, brand, zware aard-
beving of verkeersongeval. Hoe bereid je je voor 
op noodsituaties? 
Bij een noodsituatie duurt het altijd even voordat 
de hulpdiensten er zijn. Je bent altijd eerst op jezelf, 
omstanders of buurtgenoten aangewezen. Wat doe 
je als er langere tijd geen elektriciteit of water is? 

Of als een overstroming dreigt en je je huis ineens 
moet verlaten? Hoe kun je brand voorkomen en wat 
doe je bij een verkeersongeval? Op de website  
www.ehbj.nl vind je informatie en tips wat je zelf kan 
doen om hierop voorbereid te zijn. 

Hoe word je gealarmeerd en blijf je op de hoogte 
bij een noodsituatie? 
Als er direct gevaar is door een noodsituatie of 
een ramp, dan moet je dat snel weten. Je wordt 
gewaarschuwd door een tekstbericht via NL-
Alert, de sirene of bij uitval van het netwerk een 
geluidswagen in de straat.  

Volg de instructies op en blijf op de hoogte via radio, 
tv, internet en Twitter: 
•  Calamiteitenzender RTV Noord op 

radio (97.5 FM of kabel 90.5), televisie 
of internet. Stroomuitval? Dan kun je de 
calamiteitenzender altijd in een auto volgen.  

• Veiligheidsregio Groningen:  
 www.veiligheidsregiogroningen.nl en  
 www.twitter.com/vrgroningen.nl. 

Hoe bereid je je thuis voor op een noodsituatie?

  Scan je huis op brandveiligheid

  Vul het noodplan in bespreek het thuis

  Zorg voor een noodpakket en 

noodvoorraad

  Check of je NL-Alert ontvangt op je telefoon

  Wat als je extra zorg of ondersteuning 

nodig hebt tijdens een noodsituatie?

  Wat als je ineens je huis moet verlaten? 

Tips en informatie vind je op www.ehbj.nl > Wees 
voorbereid > Bereid je thuis voor. 

In tijden van nood helpen we elkaar
Bij iedere ramp of crisis zie je het in het nieuws: 
mensen helpen elkaar. Hiervoor is er een 
speciaal EHBJ-buurtplan gemaakt. Dit plan helpt 
buurtgenoten zich voor te bereiden op een 
noodsituatie. Hiermee bespreek je met elkaar waar 
bijvoorbeeld een AED hangt, wie kan reanimeren, 
wie kan eerste hulp verlenen, wie heeft specifieke 
middelen en apparaten in huis die van pas kunnen 
komen? Allemaal vragen die beantwoord kunnen 
worden met het EHBJ-buurtplan. Kijk hiervoor op 
www.ehbj.nl > Doe mee > Help mee in je buurt.

Fotocredits: Mélarno Kraan

Hint!
Gaat het om een noodpakket dan hebben 
mensen vaak zelf al veel in huis. Wat heb jij 
al in huis? Knip de checklist uit en bewaar het 
op een handige plek voor het geval dat. 

Sla de 
pagina om 
en ontdek! 
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Inwoners een handje helpen
Veiligheidsregio Groningen helpt mensen graag een handje. Op verzoek van dorp- of wijkverenigingen 
komt de veiligheidsregio in dorpen en wijken langs om te praten over welke risico’s inwoners zien, wat de 
overheid ziet, wat de overheid doet, hoe je gealarmeerd wordt bij een noodsituatie en wat mensen zelf 
kunnen doen. Kijk hiervoor op www.ehbj.nl > Doe mee > Help mee in je buurt. 

Sla deze pagina om en ontdek 
wat er allemaal mogelijk is!

Klussen in uw tuin?
Veel mensen willen graag een tuin. Maar als u een tuin heeft, bent u ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat is goed voor uw tuin én voor uw omgeving. 
Natuurlijk wilt u uw tuin eigen maken met bijvoorbeeld mooie planten, een schutting, 
een tuinhuis of een vijver. We geven u hiervoor de ruimte. Maar er zijn wel een 
paar spelregels. In uw huurcontract staan deze uitgebreid beschreven. Vooral bij 
nieuwbouw zijn er nog wel eens uitzonderingen bijvoorbeeld voor het plaatsen van een 
erfafscheiding. Loop deze eerst even na voordat u aan de slag gaat.

Verhuizen?
Gaat u verhuizen? Zorg dat 
uw tuin er netjes uitziet bij de 
overdracht. Het gras is gemaaid, 
onkruid en dode planten zijn 
weggehaald en bomen en hagen 
zijn gesnoeid. Wij vervangen 
eventuele kapotte tegels van het 
terras, het toegangspad en de 
oprit.

Terug in oorspronkelijke staat
Heeft u uw tuin helemaal naar uw 
smaak ingericht met een vijver, 
extra bestrating of verlichting? 
Misschien wil de nieuwe huurder 
het overnemen. Zo niet, dan 
brengt u de tuin in oorspronkelijke 
staat terug. Dat betekent; vijver 
dicht, bestrating en verlichting 
verwijderd. Ook voorziet u de 
grond weer van goede, schone 
aarde. Schuttingen, carports of 

andere aanpassingen waarvoor 
u toestemming heeft gekregen, 
mag u in de meeste gevallen 
laten zitten.

Helpt u mee om de wijk netjes en 
gezellig te houden? 
Onze buurtbeheerders zien veel 
maar niet alles. Als bewoner krijgt 
u veel meer mee wat er in uw 
wijk gebeurt. Helpt u een handje 
mee om ervoor te zorgen dat het 
fijn wonen is en blijft in uw buurt? 
Dit kan door signalen van slecht 
tuingebruik en tuinonderhoud aan 
ons door te geven. Zo houden we 
het samen netjes.

 

Heeft u grotere plannen voor 
uw tuin?
Dan heeft u soms eerst 
toestemming nodig. Maak 
hiervoor een afspraak met onze 
opzichter via (0598) 45 14 82 
(keuze 4). Of stuur een e-mail 
naar info@groningerhuis.nl.

Kijk voor de meest gestelde 
vragen over tuinonderhoud op: 
www.groningerhuis.nl/
tuinonderhoud

Zorg voor een 
noodpakket
Wat heb jij al in huis?

Radio op batterijen 
of opwindbare radio, 
afgestemd op de 
rampenzender

Lucifers in
waterdichte 
verpakking

Waarschuwingsfl uitje

Plattegrond van de omgeving, een autokaart 
en een lijstje met de telefoonnummers van 
mogelijke opvangadressen

Zaklamp

Waxinelichtjes

Flessen water
en houdbaar eten

Desinfecterende 
handgel

Eerstehulpkit met 
eerstehulphandboek

Gereedschapsset

Reservesleutels
van huis en auto

Medicijnen op 
doktersvoorschrift 

Extra batterijen
en een powerbank

Warmhouddekens

Contant geld 
en kopieën van 
identiteitsbewijzen en 
verzekeringspapieren

Verzorgingsartikelen 
zoals wc-papier, zeep
en maandverband

Bereid je voor op noodsituaties met ehbj.nl 

Handig om

te bewaren
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 Uw buren mogen geen last 
hebben van uw bomen en 
planten. Denk aan: het 
ontnemen van licht, lucht 
en/of uitzicht.

Geen rommel in de tuin.
Uw tuin is geen 
parkeerplaats.

Snoei en maai de tuin regelmatig 
en verwijder regelmatig het onkruid. 
Ook tussen de tegels.

  Verwijder vallende bladeren 
en snoei overstekende takken.



Tussen twee tuinen mag een schutting/
heg van maximaal 2 meter worden 
geplaatst. Is er een gezamenlijke oprit? 
Dan mag dit 2 meter hoog zijn tot aan 
de voorgevel. Daarna is de maximale 
hoogte 1 meter.







  Zorg voor een goede afwatering en 
veilige technische installaties.

 Laat bomen en struiken binnen twee 
meter van de erfgrens niet boven de 
erfscheiding uitsteken.   Vraag toestemming voor het 

plaatsen van een overkapping, 
carport, dierenverblijf of garage

?

 U mag geen schutting 
plaatsen aan de voorkant 
van uw woning.



  Binnen 2 meter van de erf- of 
perceelafscheiding mag u 
geen bomen planten. 

 In de achtertuin kunt u een 
(sier-) terras, bestrating, een 
vijver of verlichting naar eigen 
smaak aanleggen.



  Een heg of hekje van maximaal 
1 meter hoog is aan de voorkant 
van uw woning toegestaan. 



 Bij een schutting op de erfgrens 
deelt u de onderhoudskosten 
met uw buren. Een schutting 
op uw eigen grond betaalt en 
onderhoudt u zelf.



  Een heg moet minimaal 0,5 
 meter van de grond van de    
 buren (erfgrens) geplant worden.




Een erfafscheiding vanaf de gevel 
van uw woning tot aan de weg mag 
maximaal 1 meter hoog zijn.

Heeft u een hoekwoning en wilt u 
een schutting aan de zijkant van uw 
woning plaatsen? Vraag dan eerst 
toestemming bij Groninger Huis.



Laat bomen en struiken binnen twee Laat bomen en struiken binnen twee 
meter van de erfgrens niet boven de meter van de erfgrens niet boven de 
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De 5 beste tips van 
Zosimpelalswat om 
€300,- per jaar te besparen
Het is zo simpel als wat. De oplettende inwoner heeft de posters, het radiodeuntje en 
social media posts met bespaartips al op verschillende plekken gezien. Samen met 
andere woningcorporaties, gemeenten en de provincie deelden we tips waarmee je al 
snel €300,- per jaar bespaart op je energierekening. Hieronder een top 5 met de tips die 
het meeste opleveren.

Tip 1  Trek de deur achter je kont dicht, zoals je moeder altijd zei
Houd deuren dicht en verwarm alleen ruimtes waar je bent. Let er wel op dat het niet vochtig 
wordt. Zet – als dat zo is – de verwarming een klein beetje open. Maak hier een gewoonte van en je 
besparing is al snel €240,- op jaarbasis.

Tip 2  Probeer een ander standje
Ben je niet thuis? Zet je thermostaat op 15 graden. Verwarm je je huis met vloerverwarming, dan is 
het juist niet slim om te veel te wisselen in temperatuur. 

Tip 3  Binnen 5 minuten schoon
Iedereen kent de tip om korter te douchen, maar weinig mensen weten dat wanneer je de 
douchebeurt van 9 minuten (gemiddelde Nederlandse douchetijd) naar 5 minuten verlaagt, je 
maar liefst €70,- op jaarbasis bespaart.

Tip 4  Doe eens romantisch
Doe je gordijnen ’s avonds dicht en zorg dat ze niet voor de verwarming hangen. Dit maakt het 
gezellig en houdt de warmte binnen. Aan het einde van het jaar kan dit een besparing van €90,- 
opleveren.

Tip 5  Hier zit geen luchtje aan, ventileer je huis
Goed ventileren zorgt onder andere voor een drogere lucht, zodat je huis sneller opwarmt. Ventileren 
kan op heel veel manieren: Van je ventilatierooster jaarlijks schoonmaken tot een radiatorventilator 
onder je radiator installeren die verspreid de warme lucht sneller. De kamer warmt sneller op en dat 
bespaart gas.

Voor meer simpele tips, praktische filmpjes én meer gratis hulp, check www.zosimpelalswat.nl.

In het 
zonnetje 
Meer over 
zonnepanelen
Met de stijgende 
energieprijzen 
worden we steeds 
vaker gebeld door 
huurders die graag 
hun huis geïsoleerd 
willen hebben. Ook 
de vraag naar 
zonnepanelen 
neemt toe. 

Het is begrijpelijk 
dat iedereen dit wil, 
helemaal nu. Helaas 
kunnen we niet altijd 
aan deze vraag 
voldoen. Alleen mensen 
die dit jaar een brief 
van ons ontvangen met 
daarin een aanbod 
voor isolatie en/of 
zonnepanelen komen 
in aanmerking. Toch 
energie besparen? 
Neem dan eens  
een kijkje op  
www.zosimpelalswat.nl 
voor tips.

Aardbevingsschade
Denkt u dat uw huis aardbevingsschade heeft? Meld het altijd 
bij ons! Ook als u niet zeker weet of de scheuren door een 
aardbeving komen. Dit kan via  
www.groningerhuis.nl/aardbevingsschademelden.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk werk en 
overlast hebt van het melden en herstellen. Wij regelen de melding. Het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) inspecteert de schade en maakt 
een rapport. De aannemer herstelt de aardbevingsschade en laat alles ook 
weer netjes achter. Alleen als het aardbevingsschade blijkt te zijn, krijgt u 
een overlastvergoeding van € 685,-.

Hoe zit het met de E-gelden? 
Als woningcorporatie in het 
aardbevingsgebied ontvangen 
we een subsidie vanuit het Rijk. 
Zogenaamde E-gelden. Een deel 
hiervan ging rechtstreeks naar 
4361 huurders. Zij kregen eenmalig 
750 euro om vrij te besteden. De 
rest, het overgrote deel, besteden 
we aan de woningen die in het 
aardbevingsgebied liggen, maar 
geen onderdeel uitmaken van het 
versterkingsprogramma. Hierbij 
hebben we alle woningen die 
hiervoor in aanmerking kwamen 
getoetst aan een aantal criteria: 
woonlasten, toekomstbestendigheid 
en uitvoerbaarheid.

Tot september 2024 werken we met 
de E-gelden aan woningverbetering 
binnen 9 projecten in de plaatsen 
Nieuwolda, Foxhol, Hoogezand, 

Sappemeer en Muntendam. In 
totaal gaan we de komende 2,5 jaar 
ongeveer 700 woningen isoleren 
en voorzien van zonnepanelen. 
Waar nodig vervangen we ook 
badkamers, toiletten en keukens. 
In sommige complexen plaatsen 
we ook een lift. Zo zorgen we voor 
lagere energielasten voor huurders, 
meer wooncomfort en woningen die 
klaar zijn voor de toekomst.
Momenteel zijn we gestart met de 
voorbereidingen van een aantal 
complexen in Hoogezand. In 
Foxhol, Nieuwolda en Muntendam 
waren we deels al begonnen met 
onderhoudswerkzaamheden. 
Deze woningen krijgen nu extra 
maatregelen, omdat er meer 
budget is vrijgekomen vanuit de 
E-gelden.
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Appingedam
De Citer
Op de locatie 
van voormalig 
schoolgebouw De Citer 
worden 14 twee-onder-
een-kap woningen 
gebouwd. De gemeente 
Eemsdelta werkt samen 
met Woonstichting 
Groninger Huis aan 
de herontwikkeling 
van de locatie. De 
woningen krijgen een 
moderne, eigentijdse 
uitstraling die goed 
in de woonomgeving 

past. Daarnaast 
hebben de woningen 
drie slaapkamers 
(mogelijkheid tot vier) en 
parkeergelegenheid op 
eigen erf. 

De woningen zijn 
levensloopbestendig. 
Zo is het mogelijk om 
in de toekomst een 
traplift te plaatsen. Op 
deze manier kunnen 
bewoners langer in 
hun woning blijven 
wonen, ook wanneer 
de mobiliteit achteruit 
gaat. Daarnaast 
zijn de woningen 
gasloos en worden ze 
aardbevingsbestendig 
gebouwd. Voor de 
verwarming wordt 
gebruik gemaakt van 
een luchtwarmtepomp. 

Op het dak komen vier 
zonnepanelen. Onze 
planning is om in het 
vierde kwartaal van 
2022 te starten met de 
bouw.

De Eendracht
Op het terrein de 
Eendracht bouwen 
Woonstichting 
Groninger Huis en 
Woongroep Marenland 
ieder 12 parkwoningen. 
De parkwoningen 
bestaan uit twee 

bouwlagen en een 
kap. Aan de achterkant 
komt een veranda en 
aan de voorkant een 
pergola die uitkomt op 
een gemeenschappelijk 
binnenterrein.

Het ontwerp is van 
HJK Architecten uit 
Groningen. Geveke 
Bouw BV uit Eelde 
gaat de woningen 
bouwen. De woningen 
zijn gasloos en bij de 
bouw wordt zoveel 
mogelijk gebruik 
gemaakt van duurzame 
bouwmaterialen. 
Op het dak komen 
zonnepanelen. Zoals 
het nu lijkt start de 
aannemer in juni 2022 
met de bouw.

De Harkenrothstraat
De bouw van 30 
appartementen in de 
Harkenrothstraat is in 
volle gang. 

Burgemeester 
Klauckelaan
Eind dit jaar/begin 
volgend jaar worden 
de appartementen 
opgeleverd.
22 appartementen 
aan de Burgemeester 
Klauckelaan zijn 
gesloopt. De 16 
appartementen aan de 
K. ter Laanstraat worden 
begin 2023 gesloopt.
De aanbesteding voor 
de bouw van de nieuwe 
appartementen moet 
nog plaatsvinden. Na 
de aanbesteding wordt 
de planning gemaakt 
voor de start van
de bouw.

Foxhol
25 woningen aan de 
Gerrit Imbosstraat, 
Pluvierstraat, Sniplaan 
en de Sternlaan worden 
dit jaar verduurzaamd.
De woningen krijgen 
nieuwe daken, HR++ 
glas en spouwmuur- 
en bodemisolatie. 
Ook worden er 
zonnepanelen geplaatst 
op de woningen die dit 
nog niet hebben. Door 

het verduurzamen van 
deze woningen hebben 
alle woningen van 
Groninger Huis in Foxhol 
minimaal energielabel C.  

Hoogezand
Van Linschotenstraat
De aannemer is gestart 
met de sloop van het 
appartementencomplex 
aan de Van 
Linschotenstraat. 
In overleg met de 
voormalige bewoners, 
de gemeente en 
Groninger Huis maakt 
de architect een 
ontwerp voor de 
nieuwbouw van 18 
appartementen. Na 
het vaststellen van het 
ontwerp wordt gestart 
met de aanbesteding. 

Gasvrij Gorecht
Het project Gasvrij 
Gorecht is van start! 
Gasvrij Gorecht gaat 
over het aardgasvrij 
maken van de buurt 
Gorecht-Noord. 
Het doel is om het 
energieverbruik te 
verminderen en het 
wooncomfort te 
verhogen. Hiervoor 
brengt Groninger Huis 
geen huurverhoging in 
rekening. 
Huurders die onder 

dit project vallen en 
nog op gas koken 
hebben de afgelopen 
tijd een aanbod 
gekregen om over te 
stappen op inductie 
koken. Daarnaast is 
aannemer Jorritsma 
Bouw bezig met de 
woninginspecties voor 
verduurzaming. 
Zo snel als de resultaten 
hiervan bekend zijn, 
worden de plannen 
uitgewerkt.
Deze worden dan met 
een feestelijke aftrap 
gepresenteerd. Meer 
informatie over dit 
project kunt u vinden op  
www.gasvrijgorecht.nl.

Zonnepanelen 100 
woningen 
Op 100 woningen aan de 
Elektron, Thorbeckelaan, 
Troelstralaan, De 
Visserstraat en 
Keucheniusstraat 
worden voor de 
zomervakantie 
zonnepanelen gelegd. 
123 huurders hebben 
hiervoor een aanbod 
ontvangen. Hiervan 
hebben 100 huurders 
aangegeven mee te 
willen doen. Daarmee 
besparen ze een 
mooi bedrag op hun 
energierekening!

Nieuwolda/
Wagenborgen
Nieuwborgen.net
In Nieuwolda en 
Wagenborgen zijn 
inwoners druk bezig met 
gas besparen. Inmiddels 
is bekend dat in beide 
dorpen tot en met 2021 

het gasverbruik al is 
verminderd met meer 
dan 10%.

Via het project 
Nieuwborgen.net 
kunnen inwoners 
van Nieuwolda en 
Wagenborgen sinds 
het najaar van 2020 
een Bespaartas 
ophalen met de kleinere 
materialen om gas te 
besparen. 427 inwoners 
hebben hier al gebruik 
van gemaakt. Inwoners 
die de Bespaartas 
nog niet hebben 
aangevraagd, kunnen 
dat trouwens nog 
steeds doen. Tot en met 
2021 hebben inwoners in 
beide dorpen hiermee 
al zo’n 350.000 kuub gas 
bespaard. 

Termunterzijl
Antoni Verburghwijk
De 6 twee-onder-een-
kapwoningen aan de 
Antoni Verburghwijk in 
Termunterzijl zijn bijna 
klaar. Eind mei worden 
deze opgeleverd. 

Groninger Huis
Onze projecten uitgelicht
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Bewonersbijeenkomst
WaterstofWijk Wagenborgen 

Binnen het project WaterstofWijk Wagenborgen willen we aantonen 
dat waterstof in combinatie met woningisolatie en een hybride 

warmtepomp een alternatief is voor aardgasvrij wonen. Dit 
doen we door lokaal waterstof te produceren. Via een 

gedeeltelijk bestaand gasnet voorzien we in totaal 33 
bestaande huurwoningen aan de Kosterij, G. Boelmanweg, 
Klokkenborg en Tonnistil van verwarming en warm water.

Het was alweer een poosje geleden dat we bewoners die deelnemen 
aan het project troffen. Hoog tijd om weer eens een ‘echte’ 
bijeenkomst te organiseren, want we hadden genoeg nieuws te delen. 
Achter de schermen wordt er namelijk hard gewerkt en ook hadden 
bewoners vragen over hun energiecontract. Want wat als deze bijna 

afloopt en de gasaansluiting dadelijk wordt verruild voor waterstof? 
Tijdens deze informatieavond gaven we hier meer duidelijkheid over. Ook 

konden we nu vertellen welke werkzaamheden we in de woningen gaan 
uitvoeren en hoe de globale planning er uitziet. 

Tegel er uit, plantje er in
Tijd om te vergroenen!
Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan al dit water vaak niet 
aan, waardoor straten, huizen en kelders onderlopen. Met een groene tuin, het opvangen 
van regenwater en groen dak helpt u om wateroverlast te verminderen.

Is het gras groener bij de buren?
Gemeentes en waterschappen proberen 
wateroverlast te beperken of te voorkomen, maar 
het rioolsysteem aanpassen aan hoosbuien is 
zeer kostbaar en niet zomaar geregeld. Gelukkig 
vangen ook parken, perken en tuinen regenwater 
op. Heeft u een tuin? Dan is uw inzet ook onmisbaar 
bij het voorkomen van wateroverlast. Bijvoorbeeld 
door gras of beplanting aan te leggen en 
hoogteverschillen in de tuin aan te brengen. Hoe 
meer groen in de tuin, hoe beter! Het liefst bestaat 
de tuin voor minimaal 60% uit groen en niet al te 
veel tegels en andere verharding.

Tips voor een watervriendelijke tuin
Wilt u ook iets doen om de wateroverlast te 
beperken en te vergroenen? Misschien dat deze 
volgende tips u dan verder op weg kunnen helpen:

Tip 1: Leg zo min mogelijk tegels in de tuin en zorg 
voor voldoende groen en planten
Groen zorgt ervoor dat het hemelwater beter weg 
kan zakken in de tuin. Een alternatief voor groen 
is een waterdoorlatende verharding zoals grind, 
boomschors of grasbetontegels.

Tip 2: Plaats een groene haag in plaats van  
een houten of stenen schutting
De wortels van een haag zorgen dat de bodem 
waterdoorlatend blijft en het hemelwater makkelijker 
weg kan zakken. De bladeren van een heg 
verdampen water, dit draagt bij aan een koelere 
tuin.

Tip 3: Sluit een regenton aan en gebruik regenwater 
om uw tuin te besproeien
De regenton slaat het regenwater op. Via een 
kraantje kunt u dit gratis water op elk gewenst 
moment aftappen en in uw tuin gebruiken. Zo helpt 
de regenton niet alleen bij het verminderen van 
wateroverlast, maar bespaart u jaarlijks honderden 
liters water. In de gemeente Oldambt kunt u subsidie 
krijgen voor de aanschaf van een regenton. Kijk op 
www.groenesubsidiewijzer.nl hoe dit werkt. 

Tip 4: Creëer een natuurlijke tuinvijver
Een tuinvijver kan als buffer dienen voor het 
overtollige hemelwater. 

Tip 5: Creëer hoogteverschillen als uw tuin het toelaat
De lagere delen vangen meer water op dan de 
hogere delen. Let er wel op dat u de lagere delen 
verder van het huis plaatst en de hoger gelegen 
delen dichter bij het huis. Dit om wateroverlast in uw 
huis te voorkomen.  

Meer tips?
Onze vakmannen groen helpen u graag verder. Voor 
vragen en advies kunt u contact opnemen met een 
van de klantadviseurs via (0598) 45 14 82, optie 2. 

Geen tuin, maar 
wel een balkon?
Ook planten op uw balkon, in een geveltuintje of tegen de 
muur helpen mee tegen wateroverlast. Voor een geveltuin 
vervangt u een aantal tegels langs de gevel door verse aarde 
en planten. Op een balkon kunt u verticaal tuinieren. Bijvoorbeeld 
met pallets boven elkaar of met plantenbakken.

Wist u dat…?
In de afgelopen 60 jaar de hoeveelheid 
neerslag met 20% is gestegen en dat dit alleen 
nog maar verder toeneemt? (Bron: KNMI)

Inloopbijeenkomst omgeving De Citer
Op maandagavond 30 maart organiseerde gemeente Eemsdelta 
samen met Groninger Huis en aannemer Paas BV een inloopavond 
voor omwonenden van De Citer. Tijdens de bijeenkomst was er 
gelegenheid om de plannen te bekijken en vragen te stellen. 
Groninger Huis en bouwbedrijf Paas lieten zien welke woningen er 
gebouwd worden op het voormalige schoolterrein en de gemeente 
gaf aan hoe het terrein en het groen ingericht wordt. Het was een 
geslaagde avond met een leuke opkomst. 

Extra wijktour Nieuwborgen.net
met waarmtebus
Op zaterdag 2 en 9 april ging de waarmtebus van Nieuwborgen.
net weer ‘on tour’ om Bespaartassen uit te delen. Deze keer was 
een speciale editie voor huurders uit Nieuwolda en Wagenborgen. 
Op beide dagen stopte de bus bij diverse haltes in de dorpen en 
konden huurders een tas samenstellen met gratis artikelen om 
energie te besparen met een waarde van 50 euro. 
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Vraag huurder

“Met de storm is er een tak door mijn dak 
gewaaid. Hierdoor is de laminaatvloer nat 
geworden en beschadigd. Wie vergoedt 
deze schade?”

Antwoord Groninger Huis

“Wij zorgen dat het dak zo snel mogelijk 
gerepareerd wordt. Schade aan de vloer 
valt onder uw inboedel. Dit kunt u melden 
bij uw inboedelverzekering.”

Huurdersvraag
uitgelicht

De prijswinnaars van de vorige puzzel hebben 
inmiddels hun prijs in ontvangst genomen. 
Nogmaals gefeliciteerd!

Puzzel 
H S N O B A G S E T I

D N A L T E L I S O B

B E R R T E L N R R O

M A I T U A J G E R E

I O H L M D E A I Z E

P M N R I N N P P E D

O A B A E H N O O A M

L S E T A I C R H A N

E N N T E K N E M E J

N O I O M E G H A N A

M N N E D E R L A N D

Zoek de woorden
Bahrein
Belgie
Benin
Chili
Gabon
Ghana

Honduras
Iran
Japan
Jemen
Letland
Mali

Montenegro
Nederland
Polen
Samoa
Singapore

Plaats op de juiste plek tussen de overgebleven 
letters een spatie en u ziet een uitdrukking. Stuur uw 
oplossing voor 1 juli op naar Woonstichting Groninger 
Huis Kerkstraat 42b. 9636 AC Zuidbroek of stuur een 
mailtje naar redactie@groningerhuis.nl. Onder de 
juiste inzenders wordt een attentie verloot.

Belangrijke 
wijziging!
Vanaf 1 juli 2022 moeten 
er in elke woning in 
Nederland rookmelders 
geplaatst zijn. Ten 
minste 1 rookmelder 
per verdieping. Onze 
vakmensen en Bosma 
Installatietechniek 
plaatsen deze in uw 
hal en overloop.  
Heeft uw woning 
na 1 juli nog geen 
rookmelder? Neem dan 
contact met ons op.

!

Kleurplaat
voor de kids

18 19

mailto:redactie%40groningerhuis.nl?subject=Puzzel%20%7C%20Ik%20heb%20het%20antwoord%21


Bezoekadres
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek

Postadres
Postbus 7
9636 ZG Zuidbroek

 0598 45 14 82
 www.groningerhuis.nl

 groningerhuis
 @groningerhuis
 Woonstichting Groninger Huis

Colofon
Reacties kunt u mailen naar redactie@groningerhuis.nl
Teksten Woonstichting Groninger Huis
Vormgeving Open Communicatie, Groningen
Foto’s Woonstichting Groninger Huis
Druk Drukkerij De Bruin, Zuidbroek

Aan dit bewonersblad kunnen geen rechten worden ontleend. De regelingen en bedragen die in dit blad worden genoemd, kunnen door nieuwe 
wettelijke regelingen wijzigen. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Woonstichting Groninger 
Huis.

Bereikbaarheid 
klantadviseurs
Gemeente Midden-Groningen  
(Hoogezand, Sappemeer, Foxhol, Kropswolde)
Jonne Boogaart 
Werkdagen: maandagmorgen, dinsdag  
tot en met donderdag

Peter Olinga
Werkdagen: maandag en woensdag,  
donderdag en vrijdagmorgen

Gemeente Midden-Groningen  
(Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam, Meeden)
Ineke Moes
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Janne Marie Mulder
Werkdagen: dinsdag en donderdag 

Gemeenten Eemsdelta en Oldambt 
Mariska van der Tuin (Appingedam) 
Werkdagen: elke dag tijdens kantooruren

Wesley Mulder (overige gebieden)
Werkdagen: elke dag tijdens kantooruren

Overlastmeldingen
Karin Geuzinge
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

NB: Inloopspreekuur voor de klantadviseurs is elke 
morgen van 8.00 tot 12.00 uur en ’s middags alleen 
op afspraak. Heeft u een bepaalde vraag voor uw 
klantadviseur dan kunt u het beste eerst even bellen. 

Handige 
telefoonnummers
CV storing voor huurders in Hoogezand, 
 Sappemeer, Foxhol en Kropswolde
Energiewacht: 088 55 53 000
Bewoners van Klompéstraat 2 t/m 160 en 
 Mansholtstraat 2 t/m 128 kunnen de CV storing 
doorgeven aan Homij: 050 317 16 84  
(na 16.00 uur: 088 186 94 00)

CV storing overige gebieden
Bosma installatietechniek: 0598 43 25 85

Storing aan de warmtepomp
Energiewacht: 088 55 53 000

Verstoppingen
Rechtstreeks melden bij RRS:  
0598 69 65 30 (ook buiten kantooruren)
Huurders uit Hoogezand, Sappemeer, Foxhol  
en Kropswolde kunnen rechtstreeks bellen met  
Van der Velden rioleringsbeheer:  
050 313 88 22 (ook buiten kantooruren)

Glasschade
Rechtstreeks met Kostwinder glasschade:  
0800 02 44 422

Overige reparatieverzoeken
Groninger Huis: 0598 45 14 82, optie 1  
(ook buiten kantooruren)
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