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In de vorige Groninger Thuis schreven we er al over, maar inmiddels is het 
echt zover. We hebben een nieuwe strategische koers! Onze leidraad voor de 
komende jaren die ons helpt bepalen wat we doen en hoe we de dingen doen.  

We hebben vier maatschappelijke 
opgaven benoemd:

Een passend huis voor iedereen

Wij maken wonen betaalbaar

Wonen en werken doen we groen

Samen maken we het verschil in 
de wijk
In deze binnenkomer sta ik graag 
stil bij de opgave ‘wonen en 
werken doen we groen’. Ieder van 
ons ondervindt de gevolgen van 
de huidige energiecrisis. De 
verwarming aanzetten kost ons 
het dubbele, en in sommige 
gevallen zelfs 3 of 4 keer zoveel, 
als een jaar geleden. Ik realiseer 
mij dat dit enorme impact heeft 
op een heel groot deel van onze 

bewoners. We werken daarom 
snoeihard om woningen te 
verduurzamen.

Tot en met 2027 gaan we ruim 
50.000.000 euro investeren om 
onze woningen te verduurzamen. 
Dit loopt uiteen van het isoleren 
van gevels, plaatsen van 
zonnepanelen tot het renoveren 
van complete flatgebouwen. 
Een monsterklus. En ook een 
noodzakelijke klus. Alleen zo 
dragen we ons steentje bij aan 
betaalbaar wonen en zorgen we 
dat ook toekomstige generaties 
nog van onze planeet kunnen 
genieten.

Ik besef ook dat dit niet voor 
iedereen voldoende is. Als je nú 
niet kunt rondkomen, dan heb je 

niks aan de wetenschap dat je 
huis volgend jaar verduurzaamd 
wordt. Mijn oproep is: bel ons, 
neem contact op. We denken 
mee. We kijken samen hoe we 
betaalafspraken kunnen maken, 
zodat u niet (nog verder) in de 
problemen komt. Daarnaast 
hebben al onze vakmannen en 
opzichters een training gevolgd 
om meer inzicht te krijgen in 
energiebesparing. Ook zij helpen 
u graag. Spreek hen gerust aan 
en vraag om tips. Of ga zelf aan 
de slag! Verderop in deze 
Groninger Thuis delen we een 
aantal bespaartips die u 
misschien nog niet kent. 

Ik wens u veel leesplezier
Laura

BINNEN
KOMER

Meer lezen over de koers? Ga dan naar www.groningerhuis.nl/koers

Ramon en Ireen

Groninger Huis heeft twee 
nieuwe collega’s: Ramon en 
Ireen. Als medewerker Verhuur 
en Bewonerszaken krijgt 
iedereen die een woning bij ons 
gaat huren of deze verlaat één 
van hen een keer te spreken. 
Ook kunt u ze treffen als u 
Groninger Huis belt of een keer 
langskomt op ons kantoor. 
Ramon en Ireen staan u graag 
te woord over al uw vragen 
rondom verhuur.
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Een passend huis voor iedereen

Wij maken wonen betaalbaar

Wonen en werken doen we groen

Samen maken we het verschil in de wijk
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Iedereen van 18 jaar en ouder die in 
Nederland mag verblijven, kan zich 
inschrijven als woningzoekende bij 
Groninger Huis. Ben je op zoek naar 
een (nieuwe) huurwoning of wil je 
over een paar jaar verhuizen? Dan 
is het verstandig om nu alvast een 
inschrijving te regelen. Zo bouw je 
inschrijftijd op.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, 
moet je tegenwoordig wel eventjes ingeschreven 
staan. Helemaal als je per se in een bepaalde straat of 
specifieke plaats wilt wonen. Hoe langer je staat 
ingeschreven hoe meer kans je maakt op een woning. 
Inschrijven kan via www.ikzoekeengroningerhuis.nl 
en kost het eerste jaar 15 euro. Daarna kost het 
jaarlijks 10 euro om de inschrijving te verlengen.

Misschien huur je nu al een woning van Groninger 
Huis. Dit betekent niet dat je dan automatisch ook 
als woningzoekende staat ingeschreven. Mocht je 
het lastig vinden of hulp nodig hebben met jouw 
inschrijving dan kun je altijd contact opnemen met 
onze klantadviseurs.

Met ingang van 16 mei 2022 
kunnen huurders als hun huis wordt 
versterkt of gesloopt vanwege 
de aardbevingsproblematiek 
een vergoeding aanvragen voor 
zogenaamde zelf aangebrachte 
voorzieningen. 

De vergoeding maakt deel uit van de afspraken 
die woningcorporaties en het Rijk op 1 oktober 2020 
maakten over het gelijktrekken van vergoedingen 
voor huurders en particuliere eigenaren. 
De zogenoemde ZAV-regeling is de laatste 
concretisering van deze afspraken. Wij zijn blij dat er 
nu duidelijkheid is. 
 
De woningcorporaties en de huurdersorganisaties 
uit het aardbevingsgebied hebben zich ingezet 
voor zoveel mogelijk gelijke vergoedingen voor 
Groningers met een koophuis en mensen die een 
woning huren bij een woningcorporatie. Deze extra 
vergoedingen van de Rijksoverheid helpen daarbij. 

De Kr8-corporaties zijn de 8 samenwerkende 
woningcorporaties in het aardbevingsgebied, 
namelijk Woongroep Marenland, Wierden en 
Borgen, Acantus, Groninger Huis, De Delthe, SUW, 
Lefier en Woonzorg Nederland. De HPAG is het 
samenwerkingsverband van 8 huurdersorganisaties 
die huurders vertegenwoordigen in het 
aardbevingsgebied. 

Wilt u weten wat dit voor u betekent?
Kijk dan op www.groningerhuis.nl/Kr8 of kijk op 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV.

18 jaar geworden? Even inschrijven! Vergoedingen voor huurders
bij versterking definitief

http://www.ikzoekeengroningerhuis.nl
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Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG) organiseert huurdersavonden

De HAG vindt het belangrijk om goed contact te 
hebben met haar achterban en te horen wat er leeft 
en speelt onder huurders van Groninger Huis. Om 
die reden organiseren ze 3 bijeenkomsten. Hierin 
praten gastsprekers u bij over actuele thema’s 
die voor u als huurder interessant zijn. Zo neemt 
Sylvo Gaastra van de Woonbond u mee in de 
ontwikkelingen die spelen in de sociale huursector. 
Hierbij komen ook onderwerpen als energiearmoede 
en landelijke afspraken over het versneld 
verduurzamen van woningen aan bod. Iemand van 
Groninger Huis geeft een toelichting op de opgave 
die Groninger Huis de komende jaren voor zichzelf 
ziet en hoe zij dit aanpakken. 

Onze koers voor de komende jaren is af en dat delen 
we graag met u! Het was een mooie reis met veel 
inspirerende en nieuwe inzichten. In het bijzonder 
bedanken we nogmaals de huurders, waar we op 
de koffie mochten komen, voor hun gastvrijheid. 
Hierdoor is het echt een koers geworden die van 
ons allemaal is en waar iedereen over mee heeft 
kunnen denken. Medewerkers, huurders(organisatie) 
en belanghebbenden. We hopen dan ook dat u 
Groninger Huis er in herkent. 

Gaan we de dingen nu opeens heel anders doen? 
Zeker niet. We blijven een thuis bieden. Een stabiele 
basis. Wel hebben we onze opgaven aangescherpt 
om hier samen met belanghebbenden vorm aan te 
geven. Samen aan de slag om een nog groter verschil 
te maken in onze mooie regio. Want een energieke 
club met grote daadkracht, dat is Groninger Huis! 

Benieuwd naar onze koers? Neem dan een
kijkje op www.groningerhuis.nl/koers.

Er gebeurt veel bij Groninger Huis. Zowel binnen als buiten de organisatie. Elke dag zijn 
we volop bezig met het verduurzamen en bouwen van woningen, het versterken van 
huizen in het aardbevingsgebied en werken we aan leefbare dorpen en wijken. Maar 
ook binnen onze organisatie zijn we hard aan het werk en proberen we het elke dag een 
beetje beter te doen.

We vernieuwen onze digitale systemen
Binnenkort werken wij met een nieuw digitaal 
systeem. Dit doen we om u beter te kunnen helpen 
en ons dagelijkse werk makkelijker te maken. Het 
ICT-systeem dat wij al meer dan 25 jaar hebben, is 
verouderd. Daardoor kunnen we inmiddels niet al 
ons werk meer uitvoeren zoals we dat zouden willen. 
In de praktijk merkt u daar niks van. Behalve dat u 
over een tijdje meer informatie en zaken zelf online 
kunt regelen in uw Mijn Groninger Huis-omgeving.

Wat u wel gaat merken, is dat wij vanaf begin 
december (digitaal) iets minder goed bereikbaar 
zijn. We gaan dan over van het oude naar het 
nieuwe systeem. Tijdens deze periode zetten we 
alle gegevens over waardoor we niet of beperkt bij 
bepaalde informatie kunnen. Wij doen ons uiterste 
best om u hier zo min mogelijk van te laten merken, 
maar dit lukt niet helemaal. Zo kunt u in december 
gedurende twee weken niet op nieuwe woningen 
reageren. Ook kan het zo zijn dat wij aan de telefoon 
niet alle vragen goed kunnen beantwoorden, 
omdat we niet bij uw gegevens kunnen. Daarnaast 
zal het ook even wennen zijn voor onze collega’s, 
waardoor wachttijden iets langer kunnen zijn dan 
u van ons gewend bent. Houd onze website en 
Facebookpagina in de gaten voor meer informatie 
over onze bereikbaarheid. We bedanken u alvast 
voor uw begrip.

Metamorfose ontvangstruimte
‘Welkom thuis bij Groninger Huis’ is onze slogan. Bij 
ons moet iedereen zicht écht welkom voelen. Dat 
betekent dat u gehoord en gezien wordt, maar 
ook dat wij makkelijk bereikbaar zijn. Wij vinden het 
belangrijk dat dat op verschillende manieren kan. 
Waar veel organisaties sturen op zoveel mogelijk 
digitaal contact, kiezen wij hier bewust niet voor. 
U kiest hoe u met ons in contact wilt zijn. Of dit nu 
telefonisch, online of bij ons op kantoor is. 

Om u op kantoor beter te kunnen ontvangen, gaan 
we onze ontvangstruimte anders inrichten. Recent 
hebben we een lift gekregen en er komt een extra 
spreekkamer bij. Vanaf volgend jaar wordt u bij 
binnenkomst opgevangen door een collega die u 
verder kan helpen. Uiteraard staat er een vers kopje 
koffie klaar en kunt u aan de balie terecht met al 
uw vragen. Op deze manier blijven we met elkaar in 
gesprek op een manier die bij u past.

Groninger Huis
in ontwikkeling

Met trots delen we onze strategische koers
‘Welkom Thuis bij Groninger Huis’

2 bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. Maar u 
bent van harte welkom om de laatste bijeenkomst 
op 8 december om 19.30 uur in het dorpshuis in 
Midwolda te bezoeken. Voor alle bezoekers staat 
een kleine bespaartas klaar.

Een passend huis
voor iedereen

Wij maken wonen 
betaalbaar

Samen maken we het 
verschil in de wijk

Groninger Huis
geeft thuis

Wonen en werken
doen we groen

Groninger Huis
in ontwikkeling

1
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5
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Groninger Huis
Onze projecten uitgelicht

HOOGEZAND Erasmusweg/ Melis Stokelaan/Reviusstraat
De appartementencomplexen aan de Erasmusweg, Melis Stokelaan en Reviusstraat 
worden geïsoleerd en verduurzaamd. De complexen zijn voorzien van een nieuwe 
cv-installatie. Daarnaast worden de buitengevels en het dak geïsoleerd en krijgen 
alle appartementen HR++ glas. De plafonds van de bergingen worden voorzien 
van isolatie. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Elk appartement wordt 
aangesloten op 6 zonnepanelen. Door deze maatregelen verbetert het energielabel 
van deze woningen naar label C. 

APPINGEDAM De Citer
Half november is bouwbedrijf Paas B.V. gestart met 
de bouw van 14 twee-onder-een kap woningen! 
Deze komen op het terrein van voormalig 
schoolgebouw de Citer. Naar verwachting worden 
de woningen eind 2023 opgeleverd.

APPINGEDAM De Eendracht
De bouw van de 12 eengezinswoningen op het Eendrachtsterrein is in volle gang. 
De woningen worden rond de zomer 2023 opgeleverd.

APPINGEDAM Bouwmeesterstraat/Molenstraat
Het afgelopen jaar zijn 54 woningen aan de Bouwmeesterstraat en 
Molenstraat versterkt. Dit is gedaan door ankers in de buitenmuren aan te 
brengen. Daarnaast worden dit najaar de houten kozijnen vervangen door 
kunststof kozijnen. 

APPINGEDAM Hopstraat/Klaverstraat/Zuringstraat
33 woningen aan de Hopstraat, Klaverstraat en Zuringstraat worden versterkt. 
1 van de zijgevels van een blok woningen wordt gesloopt. Hier wordt een 
staalconstructie geplaatst waarna de zijgevel opnieuw wordt opgemetseld. 
Door ankers in de buitenmuren aan te brengen, worden de voorgevel 
en de achtergevel versterkt. Met deze maatregelen zijn de woningen 
aardbevingsbestendig gemaakt.

MEEDEN Diverse straten
Op 46 woningen in Meeden worden zonnepanelen gelegd. De 
bewoners hebben hiervoor een aanbod ontvangen. Ook de 
appartementencomplexen aan de Hereweg, Berkenlaan en Lindenlaan 
krijgen zonnepanelen. Daarmee zijn alle woningen en complexen in 
Meeden voorzien van zonnepanelen. 

APPINGEDAM Burgemeester Klauckelaan
Op 16 november werd de nieuwbouw van 22 
aardbevingsbestendige huurwoningen aan de 
Burgemeester Klauckelaan feestelijk ingeluid. Laura 
Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis) 
en wethouder Annalies Usmany-Dallinga gaven 
samen met toekomstige bewoners het startsein 
voor de bouw. Naar verwachting kunnen bewoners 
eind 2023 naar hun nieuwe woning verhuizen.

Planmatig onderhoud 2023
Benieuwd of uw woning voor 2023 in de onderhoudsplanning staat?
Kijk dan www.groningerhuis.nl/planmatigonderhoud. Hier staat een overzicht met alle 
adressen die voor volgend jaar in aanmerking komen voor groot onderhoud.
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Ook een idee voor uw wijk?
Neem dan vooral contact met ons op. Dit kan door ons te bellen (0598) 45 14 82, mailen via
info@groningerhuis.nl of ons kantoor te bezoeken. We stellen als enige voorwaarde dat het idee iets moet 
bijdragen aan uw wijk of straat en de huurders die er wonen. Alleen een idee waar u zelf iets aan heeft, komt 
dus niet in aanmerking. Ook niet onbelangrijk het moet natuurlijk wel uw eigen idee zijn. 

Bent u geïnspireerd geraakt
door dit bewonersinitiatief?

Lees dan verder!

Op de koffie
Een klein gebaar kan het verschil maken. Daarom 

organiseerden we op 4 oktober een koffiemiddag voor alle 
bewoners van appartementencomplex De Horst in Nieuwolda.

Nadat we maandenlang niet fysiek mochten langskomen, vonden we het nu 
hoog tijd om op de koffie te gaan bij bewoners. Dat idee werd door bewoners 
omarmd, want de opkomst was hoog! Als verrassing regelden we een leuke 

koffie tuk tuk en een punt appeltaart met slagroom. Zo konden we lekker 
bijkletsen en horen wat er speelt en leeft. 

Buurtbewoners in Hoogezand 
knappen samen speeltuin op
Speeltuin de Bult in Hoogezand was nodig toe aan een opknapbeurt volgens 
buurtbewoners. De gemeente haalt speeltuinen die niet langer onderhouden worden weg. 
Voldoende reden voor bewoners om samen de schouders eronder te zetten en weer iets 
moois van de speelplek te maken.

Al snel verzamelden twee bewoners een groepje 
buren bij elkaar. Na de eerste klusjes en reparaties 
kwam de groep vrijwilligers tot de conclusie dat 
ze het eigenlijk wel wat beter en grootser wilden 
aanpakken. De Bult moest weer een fijne speelplek 
worden! 

Fancy fair 
De aanschaf van nieuwe speeltoestellen en de 
aanleg van de speeltuin zijn behoorlijk prijzig. 
Daarom organiseerden ze een feestelijke fancy 
fair om geld in te zamelen. Lokale winkeliers 
doneerden mooie prijzen voor het Rad van Fortuin, 
waaronder zelfs een fiets. Daarnaast benaderde de 
vrijwilligersgroep verschillende organisaties voor een 
financiële bijdrage. Zo ook Groninger Huis. 

Chillplek
Als woningcorporatie mogen wij vanuit de 
wetgeving niet meer sponsoren. Wel kijken we hoe 
we op anderen manieren een bijdrage kunnen 
leveren. Een voorwaarde is wel dat wat we doen 
direct ten goede komt van onze huurders. Samen 
kwamen we er achter dat er ook nog behoefte 
was aan een fijne chillplek voor jongeren. Omdat 
de speeltuin midden tussen onze huurwoningen 
ligt, konden we wél iets betekenen! Al snel was er 
een mooi, groot schaduwdoek uitgekozen die aan 
robuuste palen is bevestigd. Een mooi plekje om 
droog en koel te vertoeven. Inmiddels zijn er ook 
al een aantal speeltoestellen vervangen en is het 
terrein al behoorlijk opgeknapt. Kortom het begin is 
er. We hebben er alle vertrouwen in dat bewoners er 
samen iets moois van maken.

10 11



Groninger Huis verduurzaamt!
Dit zijn onze energiemaatregelen en tips
Met de stijgende prijzen voor energie, brandstof en boodschappen hebben steeds meer 
huishoudens in Nederland moeite om het hoofd boven water te houden. Door onze 
woningen de komende jaren te verduurzamen, kunnen de stookkosten flink omlaag. 
Ook delen we graag wat praktische tips om zelf energie te besparen. En dreigt u in 
de geldproblemen te raken? Trek dan vooral aan de bel bij onze medewerkers van 
Huurincasso via (0598) 45 14 82, zodat we samen aan een oplossing kunnen werken.

Om het gas- en elektriciteitsverbruik omlaag te 
brengen, is het verduurzamen van onze woningen 
topprioriteit. Naast isoleren en energiebesparende 
maatregelen kijken we ook naar andere 
energiebronnen.

Welke woningen eerst?
De woningen die het slechtst geïsoleerd zijn, komen 
als eerste aan de beurt. Dit zijn woningen met een 
E, F of G energielabel. Op 1 januari 2028 zijn al deze 
woningen klaar. We kunnen niet alle woningen 
tegelijk aanpakken. Daarom zijn de woningen met 
energielabel C of D aan de beurt als de woningen 
met energielabel E, F en G klaar zijn. Woningen met 
energielabel A of B zijn al goed geïsoleerd. Daar 
heeft meer isoleren in de meeste gevallen geen 
zin. Ook krijgen deze woningen voorlopig geen 
zonnepanelen. Wilt u zelf zonnepanelen aanschaffen 
of uw woning (extra) isoleren? U kunt hiervoor een 
aanvraag doen. Onze opzichter komt dan langs om 
uw aanvraag te beoordelen. 

Op www.groningerhuis.nl/energiebesparen delen 
we bij welke woningen we binnenkort aan de slag 
gaan, vindt u handige websites en meer.

Enkel glas? Laat het weten!
Heeft uw woning nog enkel glas of twijfelt u of dit het 
geval is? Meld het ons dan via het contactformulier 
op www.groningerhuis.nl. Wij kijken dan of we uw 
ramen kosteloos door HR++glas kunnen vervangen.

Zelf aan de slag?
5 bespaartips die écht verschil maken
Onze vakmannen, opzichters en andere collega’s die regelmatig bij huurders over de vloer komen, hebben 
een cursus gevolgd waarmee ze meer inzicht hebben in het besparen van energie. Wanneer zij bij u 
langskomen, delen zij graag hun tips en verbetersuggesties met u. Meteen zelf aan de slag? We delen hier 
een aantal laagdrempelige tips die u zelf kunt toepassen.

TIP 1
Tv-kastje van Ziggo? Zet deze op de eco-stand

Radar onderzocht dat de Mediabox XL van Ziggo tot wel tien keer zoveel energie slurpt als de 
concurrent van KPN. Bespaar geld door de stekker er uit te trekken of de mediabox op de eco-stand te 
zetten. Op www.groningerhuis.nl/energiebesparen ziet u hoe dit moet.

TIP 2
 Zet uw cv-ketel op de eco-stand in plaats van comfort-stand

Kijk eens in de gebruiksaanwijzing of er een eco-stand op uw cv-ketel zit. Met deze eco-stand wordt 
het water pas verwarmd wanneer u de kraan opendraait. Dit kost iets meer water en u moet een paar 
seconden langer wachten, maar dit levert wel een mooie besparing op.

TIP 3
 Zet de cv-ketel op een lagere temperatuur

De maximale keteltemperatuur kan het beste op 60 à 65 graden worden afgesteld. Het komt vaak voor 
dat die op 80 graden of meer staat. Hierdoor wordt onnodig veel gas verspild. Wanneer uw woning 
goed geïsoleerd is, kunt u de cv-ketel ook op 55 graden afstellen. Maar in andere gevallen is dat geen 
goed idee. Benieuwd hoe dit moet? Neem dan een kijkje op www.zetmop60.nl.

TIP 4
 Zorg goed voor de radiatoren

Verwijder regelmatig stof van de radiatoren, zodat de lucht makkelijker opwarmt. Sowieso verwarmt 
droge lucht beter, dus iedere dag de woning even goed ventileren helpt enorm. Om ervoor te zorgen 
dat de radiatoren sneller en beter warm worden, kunt u deze voor de winter ontluchten. Weten hoe dat 
moet? Volg de stappen op www.groningerhuis.nl/energiebesparen. 

TIP 5
Zonnepanelen? Zet apparaten overdag aan

Heeft u zonnepanelen? Zet apparaten zoals een vaatwasser en wasmachine dan juist overdag 
aan. De stroomproductie is dan het hoogst. Op die manier gebruikt u de opgewekte stroom van uw 
zonnepanelen en niet de stroom via het net. Niet thuis? Zet dan de timer aan.Op het moment ontvangen wij veel 

individuele aanvragen van huurders voor 
diverse aanpassingen tegen huurverhoging 
of eenmalige betaling. U krijgt hier altijd van 
ons bericht over. Vanwege personeelstekorten 
bij ons en onze aannemers duurt het helaas 
langer dan u van ons gewend bent. Heeft u 
onlangs een aanvraag gedaan? Houd er dan 
rekening mee dat het ongeveer 3 maanden 
duurt voordat we hier op terugkomen.
We rekenen op uw begrip en geduld.

Langere wachttijden bij
individuele aanvragen
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Wonen met
veel plezier
Mijn naam is Gerard, ik ben huurder van Groninger 
Huis. Ik heb 5 jaar in het Dijkhuis in Sappemeer 
gewoond. In de coronatijd voelde ik mij eenzaam. 
Ik miste een gezamenlijke ruimte waar bewoners 
koffie konden drinken. Samen met de begeleiding 
heb ik contact gezocht met Groninger Huis om 
aan te geven waar ik behoefte aan had. Zij 
kwamen toen met seniorencomplex Alliance. Daar 
ben ik wezen kijken. Hier wilde ik wel wonen! Op 
donderdagmiddag is hier een hobbyclub waar 
mensen handwerken en breien en koffie met 
elkaar drinken. Het is er erg gezellig. Ik woon hier 
met heel veel plezier.

Gas de 
deur uit!

Einde van gas is in zicht,

dat weet u al wellicht.

Wij gaan over op stroom,

het voelt toch ongewoon.

Uw fornuis gaat veranderen,

ook uw potten en pannen.

Zonnepanelen op het dak,

daarvan heeft u veel gemak.

De woning gaan isoleren,

om de kou te kunnen weren.

Denk ook aan gaten en kieren,

het wegwerken zal u plezieren.

Mooi dat u dit allemaal weet,

en beslist niets vergeet.

Geen kennis genoeg in huis?

Raadpleeg dan Groninger Huis!

Kees Klok Hoogezand

Berichten
van huurders

Huurdersvraag
uitgelicht

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

Vraag huurder

Mag ik een muur uitbreken in mijn woning?

Antwoord Groninger Huis

Ja dit kan in sommige gevallen heel goed. 
Doe hiervoor eerst wel een aanvraag tot 
woningverandering. Dit kan bijvoorbeeld 
in uw Mijn Groninger Huis-omgeving. In 
een afspraak met de opzichter bespreken 
jullie de plannen en kijkt de opzichter of dit 
kan en mag en aan welke voorwaarden 
het moet voldoen. Zodra de verandering is 
uitgevoerd, neemt u weer contact op met 
de opzichter voor de laatste beoordeling.

Puzzel 
O S A M P R O J E C T E N

E N N M A E N E R G I E K

E V T E M P E R A T U U R

N E W W E H T R U U B E T

B R M S I V S W O N E N M

R S A R E K O E R S S R A

A T A E S L K L C H P W A

N E Z D S E K E I L A O T

D R R R I E O C L I R N R

S K U U U N O T N I E I E

T I U U H A T R D E N N G

O N D H T P S A G W IJ G E

F G N I D E O G R E V K L

Zoek de woorden
BESPAREN
BRANDSTOF
BUURT
DUURZAAM
ELECTRA
ENERGIE
GAS
HUURDERS
WONEN
WONING

KOERS
MAATREGEL
ONTWIKKELING
PANEEL
PROJECTEN
STOOKKOSTEN
TEMPERATUUR
THUIS
VERGOEDING
VERSTERKING

Plaats op de juiste plek tussen de overgebleven 
letters een spatie en u ziet een zin. Stuur uw oplossing, 
naam, adres en telefoonnummer voor 14 januari 
naar ons op. Dit kan per post naar Woonstichting 
Groninger Huis Kerkstraat 42b, 9636 AC Zuidbroek of 
stuur een mailtje naar info@groningerhuis.nl. Onder 
de juiste inzenders verloten we een leuke attentie.
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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 MarneVeenstra, Groningen

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)
Janne Marie Mulder
Werkdagen: dinsdag, 
woensdagochtend 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 

Bereikbaarheid 
medewerkers 
verhuur en 
bewonerszaken
Gemeente Midden-Groningen
(Hoogezand, Sappemeer  
en Muntendam)
Ireen Daniels
Werkdagen: elke dag tijdens 
kantooruren

Gemeente Eemsdelta, Oldambt 
en Midden Groningen
(Meeden, Zuidbroek, 
Noordbroek, Foxhol, 
Kropswolde)
Ramon Beschi
Werkdagen: elke dag tijdens 
kantooruren

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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