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B E W O N E R S B L A D 
van de christelijke woningstichting Patrimonium

in dit nummer o.a.:

Patrimonium en duurzaamheid

Patrimonium is een leerbedrijf

Voorkomen is beter dan inbraak

Hoe presteert Patrimonium?



Zoals u weet zullen per 1 juli de huren voor woningen 
van Patrimonium verhoogd worden. Dat is voor niemand 
aangenaam. Niet voor u als huurder uiteraard, maar ook niet 
voor ons als woningcorporatie. Daarom wordt een besluit 
tot huurverhoging ook heel zorgvuldig genomen. Bovendien 
gebeurt dit in nauwe samenspraak met de GWHP 
(Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen 
Patrimonium) die onze huurders vertegenwoordigt én dit jaar 
ook in bijzijn van een vertegenwoordiger van de Woonbond, 
de landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van 
huurders en woningzoekenden. We gingen met zijn allen niet 
over één nacht ijs. Er waren meerdere bijeenkomsten nodig 
om tot een verantwoord besluit te komen.
Voor een huurverhoging doet de minister altijd eerst zelf een 
voorstel. De woningcorporaties mogen zelf bepalen wat ze 
van dat voorstel overnemen. We hebben besloten om per 
1 juli 2015 de huur voor de huishoudens met een inkomen 
tot 34.229 euro met 1,4 % te verhogen in plaats van de 
door de minister voorgestelde 2,5 %. Voor de huishoudens 
met een inkomen boven de € 34.229,00 hebben we de 
voorstellen van de minister gevolgd. Waarom hebben we 
hiertoe besloten? 
Hadden we van de huurverhogingen kunnen afzien? Nee, 
want afgelopen jaren zijn we al geconfronteerd met allerlei 
overheidsheffi ngen. Die kosten konden we onder andere 
opvangen door nog effi ciënter te werken met onze compacte 
organisatie dan we al deden. Patrimonium behoort dan 
ook tot de meest effi ciënt werkende woningcorporaties van 
Nederland. Daarnaast hebben we ook al woningen uit ons 
bestand verkocht.
Toch hebben we die huurverhogingen gewoon nodig. 
Waarom? Door de huurverhogingen zijn we in ieder geval 
in staat om de kwaliteit van ons woningbestand op het 
zelfde, goede niveau te houden. Daarnaast willen we 
blijven investeren in duurzaamheid, onder andere door het 
aanbrengen van zonnepanelen. Alleen al dit jaar investeren 
we 800.000 euro in duurzaamheid. Een investering die 
er weer toe leidt dat huurders lagere energiekosten zullen 
hebben. Kortom: Patrimonium blijft staan voor goed wonen, 
maar daar hebben we wel de middelen voor nodig.

Auke de Vries
Directeur-bestuurder

Patrimonium en duurzaamheid:

Energielabels, 
geothermie en 
moederhaarden
Patrimonium heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 
duurzaamheid. En dat blijven we doen. Want minder energie 
verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor 
uw portemonnee. Een paar gebieden waarop Patrimonium 
energiek bezig is.

Minder gasverbruik
In het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 hebben 

corporaties en de gemeente ook afgesproken om in de periode 

2011-2014 op het gebied van duurzaamheid een fl inke stap te 

zetten. Het streven was om in die periode alle woningen op het 

niveau van label C of beter te krijgen. Daarnaast was het de 

doelstelling om te zorgen dat 2020 alle woningen minimaal 

label B zouden hebben. Die doelstelling zullen we waar-

schijnlijk – zo blijkt uit een tussentijdse rapportage – door 

diverse oorzaken niet halen. Wel is het totale gasverbruik van de 

corporatiewoningen naar beneden gegaan.

Warmte uit de aarde
Momenteel wordt binnen WarmteStad een initiatief van de 

gemeente Groningen en het Waterbedrijf onderzocht hoe er 

gebruik gemaakt kan worden van warmwaterbronnen diep in de 

aarde om huizen te verwarmen. Ook nieuwe en bestaande 

woningen van Patrimonium kunnen straks op dit warmwaternet 

worden aangesloten opdat het in de nabije toekomst gasloze 

huizen worden.

Moederhaard met geiser
Woont u in een woning met een moederhaard met geiser? Dan 

kunt u zelf ook een steentje bijdragen aan het verduurzamen van 

uw woningen. Hoe? Door bij ons een HR-combiketel aan te 

vragen. Daardoor kunt u uw energieverbruik behoorlijk omlaag 

brengen. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Voorwoord
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Sommige mensen voeren duiven die zich op of bij hun woningen ophouden. Dat is weliswaar goed bedoeld, maar het 
is niet goed voor deze vogels. Dus als u écht van deze dieren houdt, kunt u ze beter niet voeren. Als u ze vaak voert,  
blijven ze  vaak op de woning zitten en doen ze daar hun ontlasting. Hun uitwerpselen kunnen dan weer kozijnen en 
daken aantasten en voor ongedierte zorgen.  Dat is niet wenselijk.
En volgens de Algemene Voorwaarden bij de huurovereenkomst (artikel 12.1.a) is het verboden duiven te voeren!

Duiven voeren?
Goed bedoeld, maar niet goed en 
niet toegestaan!

Patrimonium is een leerbedrijf

Twee leerlingen leren het onderhoudsvak 
in de praktijk
Als je timmerman, elektricien of loodgieter wilt worden bij de onderhouds-
dienst van een woningcorporatie zijn technische kennis en vaardigheden niet 
voldoende. Je komt dagelijks over de vloer bij huurders. Je moet dus ook 
over de nodige sociale vaardigheden beschikken. En die ontwikkel je het 
beste in de praktijk. Daarom is Patrimonium dit jaar een erkend leerbedrijf 
geworden en biedt nu Selwyn Imbos en Jordi Corpier een werkleertraject.

Omgaan
Om erkend leerbedrijf te worden zijn 

eerst, in samenwerking met Werk en 

Vakmanschap, zes van onze mede-

werkers opgeleid tot leermeesters en 

v.l.n.r. Richard van der Lande, Johan Reitzema, Jordi Corpier, Geert Hut en Selwyn Imbos

praktijkbegeleiders. Zij begeleiden en 

leren nu de jongens het vak van 

timmerman, elektricien en loodgieter 

in de dagelijkse praktijk van 

Patrimonium. In die praktijk ontmoet 

je veel en verschillende huurders. 

Daar moet je dus goed mee om 

kunnen gaan. 

School
De twee leerlingen Selwyn en Jordi 

bekwamen zich daarom sinds augustus 

2014, vier dagen per week, in de 

technische én de sociale kanten van 

het vak. Dit doen ze onder begeleiding 

van onze ervaren vaklieden Geert Hut, 

Jan de Roo, Johan Reitzema en 

Richard van der Lande. Daarnaast 

gaan Selwyn en Jordi een dag per 

week naar het Friesland College in 

Heerenveen. Patrimonium besloot 

leerbedrijf te worden omdat goede 

vakmensen die technisch en sociaal 

ontwikkeld zijn in de toekomst steeds 

schaarser zullen worden.

‘Goede vakmensen die 
technisch en sociaal 
ontwikkeld zijn, 
zullen steeds schaarser 
worden’



Nieuwe website:

www.patrimonium-groningen.nl
Vanaf eind juli is de nieuwe website van Patrimonium online. De nieuwe site is 
gebruikersvriendelijker. Niet alleen de vormgeving veranderde, maar ook de 
indeling en de teksten werden aangepast. Bovendien past de site zich 
automatisch aan bij het apparaat waarop u www.patrimonium-groningen.nl 
bezoekt.

Informatie
Qua informatie is onze nieuwe site 

niet ingrijpend veranderd. U vindt er 

dus nog steeds de belangrijkste 

informatie over onze organisatie en 

dienstverlening, en natuurlijk 

belangrijke telefoonnummers. Wel 

hebben we de teksten waar nodig 

herschreven in een iets andere toon en 

ze iets anders ingedeeld. Maar we 

denken dat u op onze nieuwe site snel 

uw weg en de gezochte informatie zult 

vinden.

met internet en informatie zoeken. 

Tegenwoordig gebruiken mensen 

naast hun pc of laptop ook tablets en 

smartphones om sites te bezoeken. 

Voor dat bezoek voldeed onze oude 

site niet meer. De nieuwe past zich 

automatisch aan bij de uiteenlopende 

schermformaten van de diverse 

apparaten.

Veranderingen
De site is nu grotendeels klaar. Maar 

er zal de komende tijd nog gewerkt 

worden aan uitbreidingen en nieuwe 

functies. Daarvan houden we u 

uiteraard op de hoogte. Maar u kunt 

de site natuurlijk zelf ook regelmatig 

bezoeken. We zijn benieuwd wat u er 

van vindt!

Vormgeving
Op onze oude site was de over-

heersende kleur oranje en was de 

tekstkleur wit. De nieuwe site is zoals 

vormgevers zeggen ‘blonder’: er is 

meer wit als achtergrond kleur. 

De kleur van de teksten is meestal 

zwart. Dit vergroot de leesbaarheid.

Aanpassing
Onze oude website ging al lang 

geleden online. Sinds die tijd is er heel 

wat veranderd in hoe mensen omgaan 

4



Het inbrekersgilde zit nooit stil. Dag en nacht is het op zoek naar de ‘zwakste’ 
plek van een woning of wooncomplex. Zeker in de zomermaanden. Wat doet 
Patrimonium er aan én wat kunt u er zelf aan doen om inbraken te 
voorkomen?

Zomer
Patrimonium voorziet haar woningen 

van goed hang- en sluitwerk. 

Daardoor wordt een mogelijke inbraak 

moeilijker gemaakt of zelfs voor-

komen. Maar het beste hang- en 

sluitwerk voldoet niet wanneer de 

bewoner een deur of raam open laat 

staan en de woning onbeheerd verlaat. 

Vooral in de zomertijd hebben we 

allemaal wel eens de neiging om met 

mooi weer ramen, maar bijvoorbeeld 

even te controleren en waar nodig te 

sluiten, kunt u een hoop narigheid 

voorkomen!

Poster
Die narigheid is ook te voorkomen 

door mogelijke inbrekers te signaleren 

en verdacht gedrag te melden bij de 

politie. Dus ziet u in uw woonom-

geving mensen die zich werkelijk 

verdacht gedragen? Doe dan het meest 

voor de hand liggende - en denk niet 

‘dat doet iemand anders wel’ - bel 

112. De gemeente en de politie 

verspreiden de komende maanden 

posters om u en andere bewoners 

hierop te wijzen. U vindt de posters 

binnenkort ook in de hal of portiek 

van uw wooncomplex.

ook balkondeuren, open te laten. 

Door voor het verlaten van de 

woningen de ramen en deuren nog 

Voorkomen is beter dan inbraak

Verdachte personen? Bel 112!
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Aardbevingsschade? Wel melden!
Denkt u dat een scheur of andere schade in uw woning te wijten is aan een 
aardbeving? Meld dit dan wel direct aan Patrimonium. We hebben de 
afgelopen tijd al 55 meldingen over scheuren binnengekregen van onze 
huurders. Bijvoorbeeld uit Vinkhuizen, Beijum en De Oosterpoort. Een aantal 
daarvan is door taxateurs van de NAM erkent als aardbevingsschade. Wat 
gebeurt er als u een mogelijke aardbevingsschade meldt?

Ongemak beperken
Nu is het nog zo dat als een huurder 

mogelijke schade meldt, eerst iemand 

van Patrimonium langs komt om te 

beoordelen of het inderdaad om 

aardbevingsschade gaat. Vervolgens 

komt een taxateur van de NAM. 

Daarna wordt de schade verholpen. 

Deze hele procedure brengt natuurlijk 

voor de huurder het nodige ongemak 

met zich mee. Dat willen we zo veel 

mogelijk beperken.

Effi ciënt afhandelen
Daarom is Patrimonium in overleg 

met de andere corporaties om tot een 

goede en eenduidige schadeafhande-

lings procedure te komen. Dat zou er 

toe kunnen leiden dat medewerkers 

van de corporaties opgeleid worden in 

het herkennen en het effi ciënt af-

handelen van aardbevingschade. 

Wellicht is het bezoek van een NAM-

taxateur dan niet meer nodig.



Hoe presteert Patrimonium?

Voldoende tot goed, volgens 
de visitatiecommissie
Patrimonium probeert als woningcorporatie haar werk zo goed mogelijk te 
doen. En wat is ons werk? Kort samengevat: het realiseren van goed wonen 
voor onze huurders, het bieden van de goede service die daar bij hoort én als 
organisatie zo effi ciënt mogelijk werken. Uiteraard proberen we het op al 
deze gebieden steeds beter te doen. Daarom is het goed dat af en toe ook van 
buitenaf wordt bekeken en beoordeeld hoe we het doen. Dit gebeurde door 
een onafhankelijke visitatiecommissie van EY Accountants LLP (EY). 
Onlangs kregen we ons ‘rapport’. 

Positief
EY heeft onze maatschappelijke 

prestaties in de periode van 2010 tot 

en met 2013 onafhankelijk en 

objectief beoordeeld. Daartoe voerde 

ze ook gesprekken met de GWHP en 

vertegenwoordigers van de gemeente 

en samenwerkingspartners. 

Het resultaat? Onze prestaties werden 

beoordeeld van ‘voldoende’ tot 

‘goed’! Tot onze tevredenheid zien we 

dat de scores ten opzichte van de 

vorige visitatie, 4 jaar geleden, zijn 

verbeterd. Het rapport noemt onder 

andere onze doelmatige bedrijfs-

voering en onze compacte organisatie. 

Op deze gebieden en de meeste andere 

gebieden steken we positief af bij 

andere corporaties. Ook oordeelt de 

commissie dat de kwaliteit van ons 

woningbezit van goed niveau is.

Verbeterpunten
Maar er zijn ook enkele verbeter-

punten. De visitatiecommissie 

constateert dat ons toewijzingsbeleid 

transparant is, maar dat de commu-

nicatie hierover duidelijker kan. 

Ook staat in het rapport dat onze 

communi catie en klantvriendelijkheid 

naar de huurders beter kan. Tevens 

kan de invloed van belanghebbenden 

op delen van ons beleid - bijvoorbeeld 

die van de huurders bij groot 

onderhoud - verder vergroot worden. 

Aan deze verbeterpunten wordt al 

gewerkt binnen onze organisatie. 

Want al zijn we trots op het positieve 

dat in het rapport is geconstateerd, 

we willen het op alle gebieden steeds 

beter doen voor onze huurders. 

Dat kunnen we ook door onze goede 

en gedreven medewerkers! 

Het volledige rapport is te vinden op 

onze website.
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woningstichting
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PATRIMONIUM
Peizerweg 136 - Groningen
Postbus 907
9700 AX Groningen

BELANGRIJKE NUMMERS

CAI (KABEL): Ziggo 0900 1884

GLASBREUK: Glasservice Boekema BV 
050 579 14 68

GROFVUIL: Milieudienst - 050 367 10 00 
www.grofvuilmelden.nl

STORING CV: Feenstra Verwarming
088 84 55 000

VERSTOPPING RIOOL/AFVOER: 
RRS Groningen/Drenthe
0598 696530

MELDPUNT OVERLAST: 050 587 58 85
www.eloket.groningen.nl

HUURTOESLAG: Belastingdienst
0800 0543 
www.toeslagen.nl

ONDERHOUDSKLACHTEN PATRIMONIUM: 
tijdens kantooruren, tot 16.30 uur: 
050 529 99 44 
klachten-inspreekapparaat: 
050 529 99 60 
spoed: 050 529 99 70 (buiten kantoor-
tijden)

Postbus 907, 9700 AX Groningen
Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
 
maandag t/m donderdag: 
09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

COLOFON PUBLIEK

TEKST: Harm Draaijer

DRUK: Drukkerij de Bruin

PRODUCTIE: 
VOOR Communicatie & Creatie

VERSCHIJNING: twee keer per jaar

Alles uit deze uitgave mag gebruikt 
worden, mits met bronvermelding.

Tel. (050) 529 99 99
info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl
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Sociaal Team schiet wijkbewoners te hulp

Grunobuurt volgelvriendelijk
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simuleren. Het is de bedoeling dat ze 

hun val opvangen door er een rol van 

te maken. De één gaat dat duidelijk 

gemakkelijker af dan de ander.

Kwiek
Eén van de cursisten, Lucy 

Dijksterhuis is een vurig pleit-

bezorgster van de cursus. ‘Je leert 

hier heel bewust vallen’, zegt ze. 

‘Je moet je niet laten ploffen, dan 

gaat het mis.’ De kwieke cursiste 

blijkt al 75 jaar te zijn. ‘Ik fi ets nog 

elke dag en zwem twee maal per 

week’, verklaart ze haar conditie. 

En daar komt nu dus ook twee keer 

per week valtraining bij. ‘Dinsdags 

doen we een circuit met obstakels 

en allerlei balansoefeningen. Dat is 

meer gericht op preventie’, vertelt 

Volger. ‘En vrijdags praktiseren we 

het echte vallen, onder andere vanaf 

een hometrainer.’ Dankzij een fl inke 

subsidie kost de totale cursus (10 

lessen à 1.5 uur per les) momenteel 

€ 30,-. De subsidie stopt per augustus 

en dan betaalt een cursist € 250,-. 

Er zijn enkele zorgverzekeraars die 

daar een deel van vergoeden.

Voor meer informatie, 
zie www.datvaltbeter.nl

De cursus wordt gegeven door 

Lieneke Volger (oefentherapeute 

Cesar) en Janny Visser 

(fysiotherapeute). Plaats van 

handeling is sportschool Bao Trieu 

in Paddepoel. Hier vormen 8 ouderen 

een grote kring om vervolgens met 

een aantal warming up oefeningen te 

beginnen. Daarna is het tijd voor het 

echte werk: een grote mat wordt in 

het midden van de zaal gelegd en één 

voor één mogen de ouderen een val 

Vallen verleden tijd 
In Groningen vallen jaarlijks 369 ouderen zo ongelukkig, dat ze moeten 
worden opgenomen in het ziekenhuis. Soms leidt dat tot een lange periode 
van revalideren. En het komt ook wel voor dat een oudere na een val het 
huis niet meer uitdurft. Om dit allemaal te voorkomen is er de cursus 
Vallen Verleden Tijd Groningen. 
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Als ouderen vallen, heeft dat vaak grote gevolgen: na een letselherstel van letsel volgt vaak een lange periode van revalidatie.



Sociaal Team schiet wijkbewoners te hulp

Jolanda Ingeneeger is leider van het 

Sociale Team dat onder andere in 

Vinkhuizen actief is. In het team 

zitten tien professionele hulp-

verleners. Denk bijvoorbeeld aan een 

wijkverpleegkundige, een opvoed-

kundige hulp, een sociaal psycholo-

gische verpleegkundige, een 

consu lent van MEE en een mede-

werker van de sociale dienst. Die 

veelheid aan hulpverleners belden 

vroeger allemaal vanuit hun eigen 

organisaties bij de hulpzoekende aan 

de deur. 

Eén vast contactpersoon
Met de invoering van het Sociale 

Team krijgt de hulpvrager slechts met 

één vast contactpersoon te maken. 

Hij heeft zijn eigen expertise maar 

kan daarnaast gebruik maken van de 

kennis en ervaring van zijn collega’s 

in het team. ‘Met elkaar kunnen we 

erg veel vragen beant woorden en als 

we het zelf niet weten, ondersteunen 

we de wijk bewoner in het organiseren 

van de juiste hulp’, zegt Ingeneeger.

Hulpvragen 
November vorig jaar is het team van 

Ingeneeger van start gegaan. 

Inmiddels heeft het al zo’n 80 

meldingen van hulpvragers binnen-

gekregen. ‘Het gaat vooral om 

mensen met schulden, melddingen 

van huiselijk geweld en burenruzies’, 

vertelt Ingeneeger. ‘Ook helpen we 

overbelaste mantelzorgers en 

vereenzaamde mensen. We werken 

daarbij nauw samen met andere 

professionals in de wijk zoals het 

STIP en Centrum Jeugd en Gezin. 

Daarnaast zoeken we aansluiting bij 

activiteiten die door vrijwilligers en 

organisaties in de wijk worden 

georganiseerd.’ 

Spooktocht
Zo was er in Vinkhuizen een aantal 

mensen die een spooktocht wilden 

organiseren voor kinderen. De 

opbouwwerker uit het Sociale Team 

en het jeugdteam van MJD boden de 

helpende hand. ‘Dat gaf zoveel 

energie, dat de initiatiefnemers 

besloten een nieuw project te starten: 

van drie oude fi etsen maken ze één 

goede fi ets. Die gaat vervolgens naar 

een gezin waar hij goed van pas 

komt. Dit soort ‘noaberschap’ 

versterkt de wijk en dat ondersteunen 

wij graag’, aldus Ingeneeger. 

Heeft u hulp nodig en wilt u contact 

met het Sociaal Team in de wijk? 

Meld u dan bij STIP, het Steun- en 

informatiepunt in uw wijk.

Als iemand hulp nodig heeft, is het mooi als hij/zij eerst een beroep kan doen 
op vrienden, familie en buren. Die zelfredzaamheid is ook de inzet van de 
Sociale Teams in de wijken. De teams bieden mensen met meerdere pro blemen 
hulp, opdat ze vervolgens weer zelfstandig hun leven kunnen oppakken.
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Sinds november vorig jaar heeft het Sociaal Team al ruim 80 meldingen van hulpvragers ontvangen.



Maart roerde zijn staart en het was 
dan ook vreselijk koud op zaterdag 
de 28ste. Toch kwamen zo’n 60 
bewoners van de Grunobuurt 
bijeen op de hoek van de Lorenz-
straat en de Paterwoldseweg. 
Zij allen droegen kunstenares Lena 
van der Wal een warm hart toe en 
wilden graag de start van haar 
vogelhuizenproject meemaken. 

Van der Wal bouwde zestig 

vogelhuizen, geschikt voor tien 

verschillende vogelsoorten. De 

vogelhuizen hebben allemaal een 

eigen specifi eke vorm omdat ze 

aansluiten op de verschillende 

bouwstijlen die de buurt rijk is. 

Samen vormen de vogelhuizen een 

wandelroute die het noorden en 

zuiden van de Grunobuurt, die bruut 

wordt doorsneden door de Parkweg, 

met elkaar verbinden. Een aantal 

bewoners heeft de vogelhuizen 

geadopteerd en zorgt voor het 

onderhoud.

Grunobuurt vogelvriendelijk

Stadsecoloog Jan Doevendans onthult 
het eerste vogelhuis. Volgens hem 
zijn de standaard vogelhuisjes veel 
te klein, zodat de vogels ook minder 
eieren leggen.
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‘Ik ben het oog en oor van de 

huurders’, vertelt Anne-Wil. ‘Ik weet 

dat een deel van hen moet rond-

komen van een minimum inkomen 

en dat juist zij het zwaar heeft. Daar 

ben ik als commissaris uiteraard alert 

op. Aan de andere kant ben ik niet 

het verlengstuk van de huurders: ik 

heb ook te maken met de belangen 

van Patrimonium. Er is geld nodig 

voor het onderhoud van woningen en 

het zou fi jn zijn als Patrimonium 

weer eens nieuwe huizen kan 

bouwen. Maar in het algemeen kun 

je stellen dat het belang van 

Patrimonium ook het belang van de 

huurders is.’

In gesprek met huurders
Contact met huurders vindt Anne-

Wil belangrijk. ‘Ik heb al met het 

bestuur van de GWHP gesproken, 

maar wil ook graag in gesprek met de 

huurders zelf. Zij moeten niet alleen 

hun stem laten horen als er een 

huurverhoging op handen is, ze 

moeten ook mee praten over zaken als 

duurzaamheid en levensbestendig-

heid. Verder hoop ik ook de jongere 

huurders te bereiken.’

Actiever
Duurzaamheid wordt de komende 

tijd erg belangrijk volgens Anne-Wil. 

‘Het draagt immers bij aan een beter 

milieu en het is beter voor de 

portemonnee van de huurders. 

Ik snap wel dat het aanpassen van 

een oudere woningvoorraad lastig is, 

maar zonnepanelen en dubbele 

beglazing bieden toch interessante 

mogelijk heden. Bij groot onderhoud 

moeten we daar zeker rekening mee 

houden.’

Sociaal domein
De RvC is een controlerend orgaan 

en daarom mogen de commissarissen 

geen banden hebben met de 

corporatie. ‘We komen enkele keren 

per jaar samen, zo’n 6 to 8 keer, en 

het commissariaat is dan ook een 

nevenfunctie. In het dagelijks leven 

ben ik consultant bij Kwiz, een 

onderzoeks- en adviesbureau. Ik heb 

sociologie gestudeerd en heb onder 

andere armoedeonderzoeken gedaan. 

In het verleden ben ik ook nog voor-

zitter geweest van een wijk centrum. 

Ik heb dus wel iets met het sociaal 

domein’, zegt Anne-Wil lachend.

De Raad van Commissarissen 
(RvC) controleert het beleid van 
Patrimonium en de uitvoering 
daarvan. Sinds kort kent de RvC 3 
nieuwe gezichten. Eén daarvan is 
Anne-Wil Hak. Zij is commissaris 
Huurderszaken. Uiteraard wil de 
redactie van de Huurderskrant 
juist met haar eens nader 
kennismaken.

Nieuwe commissaris Huurderszaken Anne-Wil Hak:

‘Ik ben het oog en oor van de huurders’

‘Huurders mogen wel wat vaker hun stem laten 
horen’

Anne-Wil Hak: ‘Huurders moeten meepraten over zaken als duurzaamheid en levensloop-
bestendigheid.’
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Alles uit deze uitgave mag gebruikt worden, mits met bronvermelding.

De GWHP stuurde aan alle huurders van Patrimonium een fl yer met de leus: ‘De huur moet betaalbaar blijven.  
Voor iedereen’.  Van alle aangeschrevenen hebben meer dan 1.000 gehoor gegeven aan deze oproep en onder-
tekenden vervolgens de petitie die op het internet stond. Daarnaast waren er vele steunbetuigingen per mail en 
post. Huurders hebben dus massaal aangegeven dat zij betaalbare huren willen; nu en in de toekomst! 

GWHP blij met behaalde resultaat

Huurders tekenen massaal petitie

Soms schuilt er achter een deur iets totaal anders 
dan je op het oog zou verwachten. Neem de deuren 
van de Zuiderkerk aan de Stationsstraat. 

In de fraaie, monumentale kerk zijn sinds lange tijd geen 

traditionele kerkbanken en altaar meer te vinden. In de 

jaren ‘80 verloor de kerk haar functie en er werd node 

gezocht naar een nieuwe bestemming. Afbreken zou 

eeuwig zonde zijn, want de twee torens van de kerk zijn 

sterk bepalend voor het stads- en straatbeeld. Bovendien 

bevat de gevel prachtige glas-in- lood-ramen. 

Architectenbureau Oving heeft de kerk in 1985 in 

opdracht van Patrimonium een nieuwe bestemming 

gegeven. Er zijn toen 21 appartementen voor één- en 

tweepersoons huishoudens gecreëerd en vier iets grotere 

woningen. Zo komt het dus dat als je één van de twee 

kerkdeuren aan de Stationsstraat opent, je in een kleine 

portiek terecht komt, die gevuld is met brievenbussen en 

deurbellen. 

www.gwhp.nl

Achter de deur van …


