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Groot onderhoud in de Wijert

Tips om inbraak te voorkomen

Patrimonium doet mee in WarmteStad

Beleidsplan van Patrimonium



Tevredenheidsonderzoek

Alle mensen binnen de Patrimonium-organisatie zijn 
dagelijks bezig met het realiseren van goed wonen 
voor onze huurders. Dat doen ze met grote inzet 
en toewijding. Op basis van vaak jarenlange kennis 
en ervaring in de volkshuisvesting. Veel medewerkers 
hebben ook dagelijks contact met onze klanten. Met 
u dus, de huurders. Zo hebben we een beeld van wat 
er leeft onder onze huurders en van wat voor wensen 
zij hebben op het gebied van wonen. Daardoor kan 
onze organisatie over het algemeen ook klantgericht 
werken. Daarin zijn we - denken wij zelf - de 
afgelopen jaren goed geslaagd. 
Maar het kan natuurlijk altijd beter en nog klant-
gerichter! Maar hoe moeten we dat doen? Op welk 
gebied? En wat moeten we misschien gaan doen 
dat we tot nu toe niet deden? Moeten we zaken 
anders doen? En waar kunnen we onze beschikbare 
middelen het beste inzetten? En misschien hebben 
we een blinde vlek? Anders gezegd: misschien zien 
we bepaalde dingen in onze organisatie of zaken 
die onze huurders aangaan niet goed? Om achter 
al dit soort en andere zaken te komen hebben 
we een klanttevredensheidonderzoek gehouden. Al 
onze huurders zijn uitgenodigd om hier aan deel te 
nemen. Het onderzoek sloot op 6 november 2015 
en leverde in totaal 1.727 ingevulde vragenlijsten op. 
Deze lijsten worden nu verwerkt en en we hebben op 
het moment dat u dit leest, hiervan een rapportage 
ontvangen. Hoe de uitslag ook moge zijn, we gaan 
die uiteraard weer gebruiken voor maar een ding: het 
realiseren van goed wonen!

Auke de Vries
Directeur-bestuurder

Voorwoord
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U kunt uw woning niet meer in?

Wanneer zijn de kosten 
voor u? Wanneer voor 
Patrimonium?
Woningbuitensluiting
Als u uw sleutels heeft verloren of in de woning achtergelaten 
tijdens katoortijden, dan belt de technische dienst van Patrimonium 
(050 5299944). Die regelt dan dat er een mede werker langskomt 
om u weer in de woning te laten. U betaalt hiervoor € 50,00. 
Als de cilinder of het slot door u defect is geraakt, komt het 
bedrag voor vervanging hier nog bij. Voordat de timmerman uw 
slot repareert, tekent u een akkoordverklaring voor de kosten, 
zodat we u een nota kunnen sturen.

Buiten kantoortijden belt u Patrimonium (050 5299970) dan 
schakelen wij Bouwambulance in. De kosten daarvan bedragen 
€ 150,00. Als de cilinder of het slot door u defect is geraakt, komt 
daar het bedrag voor vervanging bij. Ook dan tekent u voor 
reparatie een akkoordverklaring en ontvangt u van ons een nota.

Portiekbuitensluiting 
Als u zich buiten de portiek heeft gesloten, doordat u de sleutel 
heeft verloren of in huis heeft gelaten, raden we u aan om eerst 
aan te bellen bij portiekgenoten met het verzoek u binnen te laten. 
Als dat niet lukt, kunt u bellen met Patrimonium via dezelfde 
procedure als bij de woningbuitensluiting. De kosten zijn ook 
gelijk.  Als een slot kapot is, zal deze vervangen worden.

Nieuwe portieksleutel nodig?
De kosten voor een nieuwe portieksleutel zijn € 25,00. 
U kunt de sleutel alleen tijdens kantoortijden afhalen en betalen 
bij Patrimonium. Een eventueel noodzakelijke cilindervervanging 
regelen en betalen wij. Dit werk wordt tijdens kantoortijden 
uitgevoerd door onze eigen medewerkers.

Huis- of portieksleutel gestolen?
Als uw sleutel gestolen is, raden we u 
aan aangifte te doen bij de politie. 
Als u een afschrift van de aangifte bij 
ons inlevert, worden de kosten voor 
de inschakeling van Patrimonium of 
Bouw ambulance niet aan u door-
berekend.
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Apollo: hotel én nog veel meer in La Liberté

‘Ook onze bovenburen zijn graag geziene gasten!’
We zijn blij dat we de onderste lagen 
van ons complex aan de Laan van de 
Vrijheid hebben kunnen verhuren 
aan Apollo Hotels & Resorts. 
De hotelketen heeft de ruimtes stijlvol, 
sfeervol en bijzonder veelzijdig 
ingericht. En niet alleen de hotel-
gasten van Apollo, maar ook de 
Patrimonium-huurders boven het 
hotel kunnen gebruiken maken van 
de faciliteiten.

Kantorenmarkt
Ongeveer op het moment dat La Liberté 
opgeleverd werd, stortte de kantoren-
markt in Nederland in elkaar. En juist 
aan deze sector dachten we de kantoor-
ruimte onder in ons mooie wooncomplex 
te kunnen verhuren. Gevolg: de ruimtes 

en daardoor ook de bijbehorende 
parkeerplekken stonden enige tijd leeg. 
Niet prettig voor Patrimonium, niet voor 
de bewoners en niet voor de omgeving. 

Nieuwe woningwet 2015: 

Meer invloed voor huurders én prestatie-
afspraken
Op 1 juli 2015 ging de nieuwe 
woning wet in. De nieuwe wetgeving 
is gedeeltelijk het gevolg van de 
problemen bij bepaalde corporaties 
in het recente verleden. Daarom is de 
commerciële speelruimte van 
corporaties beperkt en het toezicht 
veranderd. Tevens krijgen de 
huurders meer te vertellen. Ook bij 
Patrimonium.

Raad van toezicht
Huurdersverenigingen mogen voortaan 
een derde van de leden van de raad van 
toezicht van de corporatie voordragen. 
Bij bepaalde besluiten, zoals fusies, 

hebben de huurders ook instemmings-
recht. Daarnaast moeten corporaties de 
minst draagkrachtigen ook de meest 
betaalbare huizen toewijzen. Verder 
moeten ze zich beperken tot hun 
kerntaken: bouwen voor en verhuren 
aan de lagere inkomens. 

Nodig en mogelijk
De nieuwe woningwet schrijft ook voor 
dat gemeenten, woningcorporaties en 
huurders samen kijken naar wat er 
lokaal nodig en mogelijk is op 
woongebied. Ook Patrimonium moet 
met de gemeente en haar huurders-
vereniging prestatieafspraken maken. 

We zijn bezig om samen met de 
gemeente en de andere corporaties in 
de stad afspraken te maken voor de 
periode 2015 - 2019. Die afspraken 
gaan niet alleen over het aantal te 
bouwen woningen, maar bijvoorbeeld 
ook over de leefbaarheid van de woon-
omgeving en de duurzaamheid en 
betaalbaarheid van woningen. 
De GWHP krijgt van ons informatie 
hierover en ook over de plannen die 
Patrimonium heeft voor 2016. Dat 
doen we graag, want alles wat we doen, 
doen we immers voor onze huurders!

Meer informatie over de woningwet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/inhoud/woningwet-hoofdlijnen

Aan deze situatie is gelukkig een eind 
gekomen door de komst van Apollo 
Hotels & Resorts.

Herman van der Poel, hotelmanager Apollo Hotels & Resorts
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Beleidsplan van Patrimonium voor de komende 
jaren
Patrimonium is druk bezig met het opstellen van haar beleidsplan voor de 
komende jaren. In dit plan staat onder andere wat we allemaal gaan doen met de 
beschikbare middelen om goed wonen voor onze huurders te realiseren. We zijn 
wettelijk verplicht om periodiek een beleidsplan op te stellen, maar we doen het 
ook graag. Want dit plan geeft richting, we kunnen er ook op afgerekend worden. 
Bovendien kunnen we in het plan duidelijk maken waarom we waarvoor kiezen. 

Gesprekken
Voor het opstellen van het plan gaan we 
niet over een nacht ijs. Zo hebben we 
uitgebreide gesprekken gehad met onze 
belangrijkste relaties: vertegen-
woordigers van onze huurders, onze 
afnemers zoals ZINN en Zorggroep 
Groningen, collega’s van andere 
corporaties, de verantwoordelijke 
wethouder en gemeentelijke beleids-
ambtenaren. Al deze groepen hebben we 

dezelfde vragen gesteld. Vragen zoals: 
wat moeten we doen en wat moeten we 
niet doen, nu en in de toekomst. Maar 
ook: wat doen we goed en wat niet? De 
uitkomst van deze gesprekken nemen 
we mee in ons nieuwe beleidsplan.

Speerpunten
Ook in onze raad van commissarissen en 
managementteam hebben we ons 
gebogen over vragen als: waar staan we 

als corporatie en waar gaan we heen? 
Anders gezegd: wat zullen onze 
speerpunten worden op het gebied van 
de betaalbaarheid van woningen, 
duurzaamheid en onze organisatie? En, 
hoe gaan we alles realiseren binnen onze 
maatschappelijke visie? Kortom: veel 
vragen waarop we in ons meerjaren-
beleidsplan antwoorden moeten geven. 
Eén ding is in ieder geval duidelijk: we 
zullen keuzes moeten. Want keuze-
ruimte van woning corporaties is én 
wordt beperkt door schaarser wordende 
middelen, maar ook door wettelijke 
regels. Eind dit jaar kunt u lezen 
waarvoor we gekozen hebben. Maar 
waarvoor we ook kiezen, het dient 
allemaal maar één doel: goed wonen!

Hoe voorkom je inbraak? 

5 slimme tips!
We trekken al gauw ‘even snel’ de 
deur achter ons dicht als we een 
boodschap gaan doen. Maar een 
inbreker heeft maar ‘heel even’ nodig 
om binnen te komen. Een paar 
simpele handelingen kunnen een 
inbraak voorkomen.

Tip 1 
Draai de deur op slot als je 
weggaat
Trek je de voordeur alleen maar dicht, 
dan kan deze met een creditcard of hard 
stuk plastic zo open gemaakt worden.

Tip 2 
Zorg dat je huis een 
bewoonde indruk maakt
Leg geen dure spullen in het zicht. 
Zorg voor een tijdschakelaar op uw ver-
lichting of laat licht branden. Maak bij 
langere afwezigheid afspraken met je 
buren.

Tip 3 
Sluit alle ramen als je 
weggaat
Als een insluiper via een open raam je 
woning binnen kan komen, kan hij 
binnen een paar minuten je spullen 
meenemen. Sluit daarom alle ramen als 
je weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. 
Zelfs als je maar heel even weg bent.

Tip 4 
Laat geen sleutels aan de 
binnenkant van de deur 
zitten
Een inbreker hoeft dan alleen maar een 
raampje in te slaan en kan de deur zo 
van het slot draaien. Of hij boort een 
gaatje in het kozijn om bij de sleutel te 
kunnen. 

Tip 5 
Haal ladders en 
vuilcontainers zo veel 
mogelijk weg
Inbrekers proberen vaak via boven-
verdiepingen het huis binnen te komen. 
Haal daarom alles weg waarlangs een 
inbreker omhoog kan klimmen. Of zorg 
voor goede beveiliging op alle ramen en 
deuren op die verdiepingen.

Meer weten? http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak
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Nieuwe huurder voor het Menno Lutter

Starters, expats en zorg
Het voormalige zorgcentrum Menno Lutter aan de Paterswoldseweg krijgt een 
nieuwe invulling. Patrimonium, eigenaar van het complex, vond een nieuwe 
huurder: WKL Vastgoed. Hoewel het gebouw een nieuwe invulling krijgt, blijft de 
combinatie van zorg en wonen behouden.

Publieke functies
WKL Vastgoed gaat het onderverhuren 
aan enkele zorg partijen, starters op de 
woningmarkt en mensen uit het 
buitenland die voor langere tijd in ons 
land komen werken. De verhuur en 
facilitaire zaken van de appartementen 

verlopen via Huis van Verhuur, Ubbo 
Emmiusstraat 13 in Groningen. Op de 
begane grond zullen er mogelijk 
publieke functies gevestigd worden, 
zodat de centrumfunctie van het nabij 
gelegen Overwinningsplein versterkt 
wordt. 

www.patrimonium-groningen.nl

Wat vindt u van onze nieuwe website?
Sinds een paar maanden is onze nieuwe website online. 
De nieuwe site ziet er heel anders uit, maar u vindt er nog 
steeds alle informatie die u als huurder nodig kunt hebben: 
handige telefoonnummers, procedures voor allerlei zaken, een 
overzicht van ons woningbezit, informatie over en nieuws uit 
onze organisatie en nog veel meer! We zijn erg benieuwd naar 

wat ú er van vindt: van bijvoorbeeld de inhoud, de vorm of de 
vindbaarheid van bepaalde informatie. Want de website is 
immers voor u gemaakt. Ontbreekt er iets? Laat het ons weten. 
Met uw op- of aanmerkingen kunnen we wellicht de website 
nog beter maken. Want een website is eigenlijk nooit af!

Het toepassen van geothermie is een duurzame manier van energie winnen en 
gebruiken. Daarom doet Patrimonium mee aan het project van WarmteStad van 
de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Het past in ons streven 
om (als erfl ater) de aarde zo goed mogelijk na te laten aan de volgende generaties. 
Onze 60 nieuwe woningen in Selwerd zullen in de pilot van dit project met 
aardwarmte verwarmd worden. Daarna volgen er mogelijk meer.

3 kilometer
Het lijkt heel eenvoudig. Je boort een 
gat tot diep in de aarde waar het nog 
bijzonder warm is. Vervolgens pomp je 
het daar aanwezige water op, water dat 
een temperatuur heeft van 100 oC! 
Dit water gebruik je vervolgens om 
woningen en andere gebouwen te 
verwarmen. In de praktijk is het wat 
complexer: het gat wordt geboord tot 
een diepte van 3 kilometer! Dit gebeurt 

10.000 huishoudens
Het warmtenet op basis van aard-
warmte is een uitstekend alternatief 
voor de gasgestookte verwarming van 
gebouwen. Op deze manier zorgen we 
voor een verlaging van de CO2-uitstoot 
van de stad. De geothermiebron onder 
de grond van Zernike zal in de pilot 
eerst een beperkt aantal woningen en 
gebouwen van warmte voorzien. 
Daarna is het de bedoeling om het 
project op te schalen, zodat uiteindelijk 
wel circa 10.000 huishoudens in 
Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en 
Zernike daarvan kunnen profi teren. 
Dat scheelt dus heel wat aardgas en 
CO2-uitstoot!

op het Zernike-terrein. Het hete 
grondwater dat uit deze bron wordt 
gepompt gaat via zeer goed geïsoleerde 
buizen naar de te verwarmen woningen 
en gebouwen. Deze moeten beschikken 
over cv-installaties met warmte-
wisselaars om de warmte uit de aarde 
te kunnen gebruiken. Het afgekoelde 
grondwater wordt vervolgens weer 
teruggepompt in de bodem. 

Geothermie voor Selwerd

Patrimonium doet mee in WarmteStad

Inwonend conciërge
Om dit alles mogelijk te maken, laat 
Patrimonium het gebouw en de 
omgeving op diverse punten aanpassen. 
Ook komen er extra parkeerplekken 
achter het complex en een fi etsenhok. 
WKL Vastgoed stelt zelf een inwonend 
conciërge aan. De fysiotherapeut en 
psycholoog die een ruimte huren aan 
Bezettingslaan 60, blijven er gehuisvest.
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woningstichting
christelijke

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

Huurders nauw betrokken bij 
groot onderhoud in de Wijert
Aan huizen aan de Van Eeden-, Van Schendel-, Multatuli- en Jacques Perkstraat 
laat Patrimonium momenteel groot onderhoud plegen. Op zich natuurlijk niets 
bijzonders, want we laten wel vaker onderhoud aan woningen doen. 
Wél bijzonder is dat de bewoners al voor de uitvoering van de werkzaamheden er 
nauw bij betrokken werden én keuzes konden maken. 

Enquête
“In een vroeg stadium hebben we de 
bewoners via een enquête gevraagd 
hun wensen voor het groot onderhoud 
kenbaar te maken. Want ook voor dit 
project hadden we een vast budget en 
daarmee kun je natuurlijk verschillende 
dingen doen. Bovendien zijn onze 
middelen in de loop der jaren schaarser 
geworden, dus willen we ze ook zo 
goed mogelijk besteden om aan de 
behoeftes tegemoet te komen. Na de 
enquête hebben we de resultaten aan de 
bewoners gepresenteerd. Vervolgens 
hebben we een vertegenwoordiging 
van de huurders gevraagd met ons mee 
te denken over de uitvoering van de 
werkzaamheden. Daarop zijn de 
mogelijke keuzen tijdens een 
bewonersavond weer voorgelegd aan 
alle bewoners”, vertelt Ludo Kobes, 
hoofd onderhoud van Patrimonium. 

Kiezen
De huizen worden voorzien van nieuwe 
kozijnen, dakpannen en deuren én 
mechanische ventilatie. En waar nodig 
krijgen woningen een nieuwe keuken, 
toilet en douche. Ook worden van de 
meeste huizen de schoorstenen ver-
wijderd. Wat viel er te kiezen? 
“De huurders konden voor de uit-
voering van de werkzaamheden kiezen 
uit vier aannemers, maar bijvoorbeeld 
ook uit een aantal types en kleuren 
voordeuren. Optioneel kon - tegen 
betaling van een huurverhoging - 
gekozen worden voor een verbrede 
douche of zonnepanelen.” Een goede 
aanpak? “Ja!” Het vergt echter wel 
veel voorbereidingstijd. En gaat 
Patrimonium die aanpak nu vaker 
toepassen? “Dat hangt een beetje af 
van de omvang en de complexiteit van 
een project. Bij grotere aantallen 
woningen is het een goede manier van 
werken. In Selwerd willen we op 
dezelfde manier in 2016 bij 126 
woningen het groot onderhoud gaan 
regelen. Daarna gaan we alles 
evalueren en kijken op welke locaties 
ook op deze manier gewerkt kan 
worden.” 
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PATRIMONIUM HUURDERSKRANT
STICHTING

GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP HUURDERSVERENIGINGEN PATRIMONIUM

in de Huurderkrant o.a.:

‘Crowdfunden’ voor de buurt

‘Mag ik even binnenkomen?’

Help! Mijn buurman houdt me wakker

Huurverhoging in ruil voor lagere lasten
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hebben, want alleen op die manier 

zien anderen de urgentie van het 

project in.’

Samen doen
Eén van de succesfactoren van 

crowdfunden is het creëren van een 

community. ‘Zodra mensen 

betrokken worden bij het project, 

enthousiasmeren ze anderen en 

worden ze als het ware een ambas-

sadeur. Zo kun je in een korte tijd 

veel mensen bereiken. Het leuke aan 

crowdfunding is dat je het echt 

samen doet, het wordt een idee van 

de hele buurt. Denk aan het 

organiseren van een buurtbarbecue, 

straatfeest of een creatief project als 

de Vogelhuisjesroute in de 

Grunobuurt.’

Groningen Broeit!
Benieuwd naar andere crowdfunding-

projecten? Tijdens het ‘inspiratie-

festival’ Let’s Gro delen vier 

creatieve Groningers hun ideeën voor 

de stad. Als bezoeker kunt u vragen 

stellen en meedenken. Aan het einde 

van de avond brengt u uw stem uit 

voor het beste concept. Per stem 

ontvangt elke initiatiefnemer tien 

euro als startkapitaal voor zijn of 

haar crowdfundingcampagne. 

Een mooi begin! 

Let’s Gro vindt plaats van 19 t/m 

21 november. De pitch van Voor je 

Buurt is op zaterdag 21 november om 

16.00 uur in de Lutherse kerk. 

Iedereen met een goed idee voor de 

wijk of buurt kan een crowdfunding-

campagne starten. Crowdfunding 

betekent dat veel verschillende 

mensen een klein bedrag investeren 

en dat deze kleine bedragen bij elkaar 

opgeteld, het project volledig 

fi nancieren. Crowdfundingadviseur 

Lisanne Holwerda denkt met u mee 

en geeft advies over de opzet van uw 

campagne. ‘Ik help initiatiefnemers 

een eindje op weg door aan te geven 

wat voor soort projecten geschikt zijn 

en wat belangrijk is bij het campagne 

voeren. Zo is het essentieel om een 

concreet en helder doel voor ogen te 

‘Crowdfunden’ voor de buurt 
Heeft u een leuk idee voor uw buurt, maar weet u niet hoe u aan geld, hulp 
of materiaal komt? Crowdfunding kan de oplossing zijn! ‘Voor je Buurt’ 
helpt bij het opzetten van een crowdfundingcampagne en maakt zo de 
realisatie van een buurtcamping, speeltuin of wijkfeest mogelijk.

2

Op www.voorjebuurt.nl kunt u zelf een crowdfundingproject starten of hulp bieden aan het initiatief van een buurtbewoner. 
Crowdfundingadviseur Lisanne Holwerda (rechts) helpt u op weg.



‘Mag ik even binnenkomen?’

Om dit soort ervaringen te voor-

komen, raden we u aan om niet 

zomaar vreemden binnen te laten. 

De meeste mensen hebben goede 

bedoelingen, maar het is verstandig 

om voorzichtig te zijn als er een 

onbekende voor de deur staat. 

Personen die namens een bedrijf 

langskomen, zoals de energie-

leverancier of een internetprovider, 

moeten zich bovendien kunnen 

legitimeren. Hier mag u gerust naar 

vragen. 

Smoesjes
Op de website van het Politie-

keurmerk Veilig Wonen staan talloze 

voorbeelden van veelgebruikte 

smoesjes. Zo kan er bijvoorbeeld 

iemand aanbellen die zegt van de 

thuiszorg te zijn, terwijl u geen 

afspraak heeft. ‘Ik vervang uw vaste 

hulp wegens ziekte’. Of een zoge-

naamde pakketbezorger biedt aan om 

het zware pakket direct even voor u 

naar binnen te tillen. Ook doen 

mensen zich voor als een medewerker 

van een gas- of energieleverancier en 

vragen u om in de meterkast te 

kijken. 

Wat kunt u doen?
Vraag altijd om een legitimatiebewijs 

als u twijfelt aan iemands goede 

bedoelingen. Ook kunt u ter controle 

naar het betreffende bedrijf bellen 

voordat u de persoon binnenlaat. Laat 

een collectant buiten wachten en doe 

de voordeur even dicht op het 

moment dat u geld gaat halen. Ook is 

het verstandig om eerst te kijken wie 

er voor de deur staat, voordat u 

opendoet. Kijk bijvoorbeeld door het 

raam en gebruik de intercom of een 

deurketting. Als er onbekenden aan 

de deur komen en vragen of ze 112 

mogen bellen, laat ze dan niet binnen 

maar bel zelf het alarmnummer.

Zo ziet u maar: er zijn voldoende 

eenvoudige tips om te voorkomen dat 

een onbekende bij u in huis komt. 

Voor meer tips en voorbeelden 

kunt u kijken op 

www.politiekeurmerk.nl/babbeltrucs. 

Het gebeurt helaas nog steeds: iemand op goed vertrouwen binnenlaten en er 
vervolgens berooid vanaf komen. Onlangs overkwam het één van de 
Patrimonium huurders in Selwerd: ‘Een vriendelijke dame vroeg of ze mijn 
interieur mocht bekijken omdat ze binnenkort in een soortgelijk appartement 
gaat wonen. Nadat ik haar had rondgeleid kwam ik erachter dat ze mijn 
sieraden had meegenomen.’
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Last van slaande deuren, 
luidruchtig bezoek, blaffende 
honden of muziek tot diep in de 
nacht? Overlast van buren is nooit 
leuk. Waar kunt u terecht op het 
moment dat u overlast ervaart?

Patrimonium adviseert huurders om 

eerst zelf een oplossing te zoeken. 

Simpelweg door bij uw buren aan te 

geven dat u overlast ervaart en 

afspraken te maken voor de toe-

komst. Werkt dit niet? Dan kunt u 

telefonisch of via e-mail een melding 

doen. Zodra Patrimonium de klacht 

in behandeling neemt, stelt ze de 

andere partij op de hoogte.

‘We gaan altijd persoonlijk in 

gesprek met degene die overlast 

veroorzaakt om te vragen of hij of zij 

zich herkent in de klachten’, zegt 

Koos Burema, medewerker verhuur- 

en bewonerszaken. Zijn collega 

Jolanda Schreiber vult aan ‘hierbij 

treden we onpartijdig op en luisteren 

naar beide kanten van het verhaal. 

Veel emoties en onbegrip worden 

weggenomen door beide partijen 

serieus te nemen.’ 

Meldpunt Overlast & Zorg
Heeft u te maken met structurele 

overlast? Dan kunt u dit, behalve aan 

Patrimonium, ook doorgeven aan het 

Meldpunt Overlast & Zorg van de 

gemeente Groningen. Zij pakken 

overlast wijkgericht aan en werken 

samen met instanties als de politie, 

maatschappelijk werk, jeugd- en 

jongerenwerk, verslavingszorg en 

geestelijke gezondheidszorg. 

Help! Mijn buurman houdt me wakker
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Koos Burema en Jolanda Schreiber houden zich bezig met het behandelen van overlastklachten.

‘De meerwaarde hiervan is dat er 

korte lijnen zijn, zodat u niet van het 

kastje naar de muur wordt gestuurd’, 

aldus Tineke Kopijn, medewerker 

Meldpunt Overlast & Zorg. Op het 

moment dat u een melding doet, 

wordt Patrimonium op de hoogte 

gesteld en bespreekt de gemeente met 

u welke instantie wordt ingeschakeld. 

Sociale Teams in de wijk
Tot slot zijn er in Groningen 

meerdere Sociale Teams actief, die 

bestaan uit diverse hulpverleners. 

Zij bekijken per wijk wat er speelt en 

houden zich in dat kader ook bezig 

met overlastzaken. U kunt het 

Sociale Team benaderen via het 

STIP, het steun- en informatiepunt in 

uw wijk. 



De jaarlijkse huurverhoging is één van de vaste onder-

werpen waarover de GWHP overleg voert met de directie 

van Patrimonium. De bestuursleden vinden het belangrijk 

om de woonlasten van huurders zo laag mogelijk te 

houden. Eén van de mogelijkheden is het besparen op 

maandelijkse energiekosten.

Verduurzaming
Een energiezuinige woning is beter voor het milieu. In een 

goed geïsoleerd huis hoeft u minder te stoken en verbruikt 

u dus minder fossiele brandstoffen. Niet alleen fi jn voor 

het milieu, maar ook voor uw maandelijkse energiekosten. 

Energie besparen kan bijvoorbeeld door een goede isolatie 

(dak, gevel en vloer), een HR ketel in plaats van een boiler 

of geiser of door gebruik te maken van zonnepanelen. 

Huurverhoging
Als uw woonlasten gelijk blijven, dat wil zeggen dat de 

energiekosten dalen en de huur stijgt, zou u dan mee 

willen werken aan energie besparende maatregelen? 

Een voorbeeld van zo’n constructie is het zonnepanelen-

project in de Tuinwijk. Hier hebben huurders, in samen-

werking met Patrimonium en Grunneger Power, 

zonne panelen op hun daken laten plaatsen. De bewo ners 

betalen een kleine huurver hoging om bij te dragen aan de 

investering. Die huurverhoging is lager dan de besparing 

op energie kosten, zo gaan ze er altijd op vooruit.

Nul op de meter
De GWHP is blij met de energie besparende initiatieven 

van Patrimonium. Toch wil ze eigenlijk nog een stapje 

verder, om huurders met de laagste inkomens te ontzien. 

Zij hebben al moeite om de maande lijkse huur op te 

brengen, laat staan de bijkomende kosten voor gas en 

elektriciteit. Een alternatief is een zogenoemde ‘Nul op de 

meter woning’, die volledig energieneutraal is. ‘Het zou 

fantastisch zijn als Patrimonium in dit soort woningen 

investeert. De huurder betaalt mee aan de investering door 

een maande lijkse huurverhoging en gaat er ondertussen 

fl ink op vooruit door het wegvallen van gas- en elektri-

citeits  kosten’, aldus Harry Staal, bestuurs lid GWHP.

Uw mening
Wilt u uw eigen ideeën over dit onderwerp delen? 

Via www.gwhp.nl kunt u online discussiëren over 

energiebesparende maatregelen. 

We zijn benieuwd naar uw mening!

De GWHP is de overkoepelende huurdersraad van 
Patrimonium en behartigt de belangen van huurders. 
In dat kader zoekt ze constant naar mogelijkheden om 
de woonsituatie van Patrimonium huurders te ver-
beteren. Hoe staat u tegenover het energiezuiniger 
maken van uw woning en wat heeft u daarvoor over?

Huurverhoging in ruil voor lagere lasten
Het voordeel van energiebesparende maatregelen
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De samenwerking met Patrimonium en Grunneger Power leverde bewoners in de Tuinwijk zonnepanelen op.
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‘Crowdfunden’ voor de 
buurt
In de Huurderskrant staat een artikel 

over crowdfunding. 

Op www.voorjebuurt.nl kunt u zelf 

een campagne starten voor een 

buurtinitiatief, zoals een wijkfeest 

of speeltuin. Hoe denkt u over 

crowdfunding? Is dit een handig 

middel om nieuwe initiatieven tot 

stand te brengen? En wat zijn uw 

ideeën voor de buurt?

www.gwhp.nl

Online reageren via gwhp.nl
Wat is uw mening over de onder-
werpen uit deze Huurderskrant? 
Op www.gwhp.nl kunt u online 
reageren op de verschillende 
artikelen uit deze editie. Wij zijn 
benieuwd naar uw ideeën!

Huurverhoging in ruil voor 
lagere lasten
Als uw woonlasten gelijk blijven, dat 

wil zeggen dat de energiekosten 

dalen en de huur stijgt, zou u dan 

mee willen werken aan energie-

besparende maatregelen? Hoe 

belangrijk vindt u een energiezuinige 

woning eigenlijk? En vindt u het 

eerlijk om huurders met de laagste 

inkomens meer te ontzien in hun 

maandelijkse lasten?

Help! Mijn buurman houdt 
me wakker
Slaande deuren, luidruchtig bezoek, 

blaffende honden of muziek tot diep 

in de nacht: overlast van buren is 

nooit leuk. Ervaart u weleens over-

last? Hoe gaat u daar vervolgens mee 

om? Worden uw klachten serieus 

genomen op het moment dat u een 

instantie benadert? 

‘Mag ik even binnen-
komen?’
In de Huurderskrant staat een artikel 

over het binnenlaten van vreemden in 

huis. Vraagt u om een legitimatie-

bewijs zodra u het niet vertrouwd? 

En komt het wel eens voor, dat 

iemand met een smoesje binnen wil 

komen?


