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Klanttevredenheidsonderzoek

In oktober 2015 hebben we een klanttevredenheids onderzoek onder 
onze huurders laten uitvoeren. Dat deden we om erachter te komen 
wat u als huurders van onze organisatie en onze dienstverlening 
vindt, maar uiteraard ook van de woning waarin u leeft. Maar liefst 
29 procent van onze huurders hebben gereageerd, waarvoor dank.

Dat is in dit soort onderzoeken een goede score! Niet alleen blijkt 
daaruit een grote betrokkenheid bij onze organisatie, het hoge 
percentage zorgt er ook voor dat we een behoorlijk compleet beeld 
krijgen van wat onze huurders van ons vinden. Dat beeld zou bij 
een reactie van 100 huurders veel minder compleet zijn. Met de 
resultaten van een zo hoge respons kunnen we dus echt aan de slag.

Maar wat waren de resultaten? Algemeen komt naar voren dat 
onze huurders de tevredenheid over hun woning en over onze 
dienstverlening met een 7,5 waarderen! Daarmee zit Patrimonium 
boven het landelijk gemiddelde. Ook de leefbaarheid scoort een 7,5, 
de mate waarin onze huurders zich thuis voelen in de wijk een 7,8.

Kon minder, zegt een Groninger dan. Maar het kan nog beter, 
zeggen we bij Patrimonium. Want we hebben de huurders ook om 
verbeterpunten gevraagd. En die zijn er ook. Die kritiek vinden we 
waardevol, want we beschouwen die als gratis advies. Zo noemden 
huurders als verbeterpunten het nakomen van afspraken en het 
sneller afhandelen en reageren op verzoeken. Ook blijkt er een 
behoefte aan het scherper inplannen van reparatieafspraken, zodat 
huurders niet de hele dag op een onderhoudsmedewerker hoeven te 
wachten.

Wat gaan we doen met die verbeterpunten? Sommige hebben we 
al opgepakt, andere nemen we mee in ons meerjarenbeleidsplan 
2016-2020. Meer over het klanttevredenheidsonderzoek, en ook 
over het meerjarenbeleidsplan, kunt u lezen op onze website. 
Uit beide publicaties kunt u opmaken dat we ons blijven inspannen 
voor het garanderen van Goed Wonen. 
Nu en in de toekomst. 

Auke de Vries
Directeur-bestuurder

Voorwoord
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Patrimonium tekent prestatieafspraken 
tot 2020:

Groningen blijft in 
beweging
Onlangs ondertekenden de gemeente Groningen 
en de woningcorporaties Patrimonium, Lefi er, 
Steelande Wonen, De Huismeesters en Nijestee 
het Uitvoeringsprogramma 2016 ‘Groningen blijft 
in beweging’. Daarin staan de prestatieafspraken 
die de gemeente voor de periode 2015-2020 met 
de woningcorporaties heeft gemaakt. Belangrijk 
gezamenlijk doel: het bouwen van meer koop- en 
huurwoningen. Ook willen de ondertekenaars 
nieuwe en bestaande woningen verduurzamen. 
Wat gaat Patrimonium via haar bod richting de 
huurdersorganisatie daaraan zoal bijdragen?

Betaalbaar
We willen onze woningen betaalbaar houden. Daarom 

doen we mee aan de jaarlijkse monitoring om te kijken 

wat aanvaardbare huren zijn voor onze voornaamste 

doelgroep. Ook hebben we een beperkt verkoopprogramma 

van zelfstandige woningen en houden we de huurprijzen 

van de sociale woningen onder de vrijesectorgrens. Iedere 

corporatie moet een bod doen aan zijn huurdersorganisatie. 

Vanuit Patrimonium is dit bod aan de GWHP voorgelegd.

Verduurzaming
In het bod staat onder andere dat onze woonvoorraad tot 

2020 door verkoop en sloop met 70 woningen afneemt. 

Maar we realiseren ook woningen. Bijvoorbeeld door 

transitie van ons Menno Lutter complex in 99 eenheden 

en door de nieuwbouw in Selwerd van 60 appartementen. 

En tegenover de kleine afname van onze woonvoorraad 

staat ook dat we ruim 1.000 woningen gaan verduurzamen. 

Uiteraard bevat ons bod nog meer. Bijvoorbeeld onze 

inspanningen op het gebied van leefbaarheid en om 

kwetsbare groepen te huisvesten.

Patrimonium gaat 1.000 woningen 
verduurzamen

Coverfoto: resultaat groot onderhoud De Wijert.
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Centraal Wonen ‘de Heerd’ in Beijum

Samen doen
“De Heerd begon 34 jaar geleden. In 

het begin was er ook een communale 

gemeenschap. Maar die hield, zoals 

vele communes in die dagen, niet lang 

stand. Toch bleef het complex voor 

alternatief wonen beschikbaar”, zegt 

Frans Zwitser. Hij woont sinds vijf 

jaar, met veel voldoening, in het 

complex. “Het alternatieve blijkt 

vooral uit de dingen die we samen 

doen. Bijvoorbeeld het onderhoud van 

de tuin, het beheer van onze 

gemeenschapsruimte, het af en toe 

samen eten, koffi eochtenden, 

baravonden, feesten, yoga, fi lm-

avonden en nu dus ook uit het groot 

onderhoud van de schuurtjes.” Dat 

onderhoud gebeurt met ecologisch 

verantwoorde materialen en verf.  

Patrimonium leverde onlangs 28 

zonnepanelen die de bewoners zelf 

geïnstalleerd hebben boven hun 

gemeenschappelijke ruimtes.

Grote belangstelling
“Maar iedereen bepaalt hier zelf hoe 

hij een bijdrage aan de gemeenschap 

wil leveren. Er wordt ook niets 

speciaals van de mensen verlangd. 

Wel kijken we of nieuwe huurders een 

beetje passen bij de mensen die er al 

wonen. Als vereniging kunnen we een 

eigen aannamebeleid voeren. 

Belangstellenden moeten dan ook 

solliciteren om in aanmerking te 

komen om hier te kunnen wonen. 

De belangstelling is erg groot. En we 

mogen ons verheugen op een ver-

jonging van de gemiddelde leeftijd.” 

Daarom worden de speelvoorzieningen 

voor kleine kinderen in het gemeen-

schap pelijk groengebied ook weer 

opgeknapt. Samen. Uiteraard.

Frans Zwitser

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd er veel geëxperimen-
teerd met alternatieve woonvormen. Ook in Groningen. Diverse corporaties 
bouwden voor groepen mensen die op een andere manier wilden wonen ook 
bijzondere wooncomplexen. Zo realiseerde Patrimonium woon- en leefruimte 
voor Centraal Wonen De Heerd in Beijum: 46 wooneenheden in 
hoefi jzervorm gegroepeerd rond fraaie binnentuinen. De eenheden variëren 
van twee tot vijfkamerwoningen. Het complex herbergt diverse gemeen-
schapsruimtes, waaronder één grote met een professionele keuken en een 
werkplaats. Momenteel wonen er 57 volwassenen en 26 kinderen in De Heerd.

‘Het alternatieve blijkt 
uit de dingen die we 
samen doen’
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Strategisch beleidsplan 2016 – 2020: 

‘We doen het samen’
‘We doen het samen’ is de titel van het strategisch beleidsplan van Patrimonium.  Dit beleidsplan biedt inzicht in wat wij de 

komende jaren van plan zijn en u vindt er een aantal verhalen van mensen die aan ons verbonden zijn. Als huurdersvertegen-

woordiger, als medewerker, als partner en als bestuurder. We doen ons werk immers niet alleen, we doen het samen!  

U kunt online een samenvatting van het beleidsplan lezen via: beleidsplan.patrimonium-groningen.nl . Als u liever een 

papieren versie ontvangt, kunt u dat doorgeven via info@patrimonium-groningen.nl of telefoonnummer 050 52 999 99.

Moederhaard met geiser vervangen door HR-combiketel:

beter voor portemonnee, milieu én gezondheid
Woont u in een woning met een moederhaard met 
geiser? Dan kunt u een steentje bijdragen aan het 
verduurzamen van uw woning. Hoe? Door bij ons een 
HR-combiketel aan te vragen. Met deze ketel kunt 
u uw energieverbruik behoorlijk omlaag brengen. 
Ook brengt een HR-combiketel minder risico’s voor 
uw gezondheid met zich mee. Door de onvolledige 
verbranding van gas in moederhaarden en geisers kan 
er namelijk koolmonoxide ontstaan in de rookgassen. 
Koolmonoxide is een giftig en kleur- en geurloos gas. 

Interesse in vervanging?
Bij sommige wooncomplexen zijn dakbedekkings-

werkzaamheden of het toepassen van energiebesparende 

maatregelen nu niet mogelijk omdat er woningen zijn waar 

nog geen HR-combiketel in zit. Patrimonium wil binnen nu 

en twee jaar alle open verbrandingstoestellen vervangen. 

De rechter heeft ook bepaald dat huurders moeten 

meewerken aan het vervangen. Dus heeft u interesse in de 

vervanging van uw moederhaard met geiser? Neem dan 

contact met ons op. 

Passend toewijzen

Heeft u verhuisplannen? Let op! De nieuwe 
woningwet heeft nieuwe toewijzingsregels!
Heeft u met uw inkomen recht op 
huurtoeslag? En gaat u verhuizen? 
Vanaf 1 januari 2016 geldt de 
nieuwe Woningwet met nieuwe 
toewijzings regels. Volgens deze wet 
mogen woningcorporaties u vanaf 
1 januari 2016 alleen woningen tot een 
bepaalde huurprijs aanbieden. Dat 
noemt de wet ‘passend toewijzen’. 

95 procent
Huishoudens met recht op huur toeslag 

moeten vanaf 1 januari 2016 in 

principe een woning toegewezen 

krijgen met een huur onder de 

zogenaamde ‘aftoppingsgrenzen’ van 

€ 586,68 en € 628,76. Corporaties 

zijn daartoe verplicht in ten minste 

95 procent van de gevallen. Ze hebben 

een marge van 5 procent voor uit-

zonderingssituaties. Ook Patrimonium 

is verplicht zich aan deze regels te 

houden. Verhuist u niet? Dan ver-

andert er voor u niets. 

Waarom heeft de overheid hiertoe be-

sloten? Ze wil hiermee voorkomen dat 

Inkomen boven de huurtoeslaggrens?
Is uw inkomen boven de huurtoeslaggrens, maar lager dan € 35.739, dan gelden 

de regels voor het ‘passend toewijzen’ niet voor u.

huishoudens met de laagste inko mens 

in te dure woningen gaan wonen. 

In het onderstaande overzicht ziet u bij 

welk inkomen en type huishouden we 

u welke woningen met een maxi male 

kale huurprijs (dus exclusief 

servicekosten) mogen toewijzen.

Type huishouden Huishoudinkomen per jaar Maximale
Inclusief kinderen Exclusief kinderen kale huurprijs
Eénpersoons Kleiner of gelijk aan € 22.100 € 568,68
Tweepersoons Kleiner of gelijk aan € 30.000 € 568,68
 (Boven de AOW-leeftijd ligt deze grens op € 30.050) 
Drie en meer persoons Kleiner of gelijk aan € 30.000 € 628,76
 (Boven de AOW-leeftijd ligt deze grens op € 30.050)
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Gezellig en hartelijk
Immy Hoekstra, die namens het 

Leger des Heils deze Bij Bosshardt 

heeft opgezet en beheert met 

acht enthousiaste vrijwilligers, 

vertelt wat de bedoeling is van 

de ontmoetingsplek: “We willen 

de sociale samenhang in de buurt 

Koor en pc-spreekuur
Amper drie maanden na de opening 

weten niet alleen mensen uit de 

directe omgeving, maar ook uit heel 

Beijum Bij Bosshardt te vinden. 

“Ze komen hier niet alleen voor 

een praatje, om koffi e te drinken en 

af en toe een maaltijd te nuttigen 

of helpen te bereiden. Er is ook al 

een koor opgericht en er wordt een 

wandelgroep opgestart. Je merkt 

dat het groeit. En een van ons heeft 

een pc-spreekuur opgezet, daar 

kunnen mensen met technische 

computer- en telefoonproblemen 

terecht. Overigens: voor ons koor 

zoeken we nog een muzikant om ons 

te begeleiden”, vertelt een van de 

vrijwilligers.

Kwaliteit van de 
leefomgeving 
Immy is erg te spreken over de 

samenwerking met Patrimonium. 

“De woningcorporatie heeft de 

zaal echt schitterend opgeknapt, 

geschilderd en een nieuwe vloer 

gelegd. Patrimonium hecht duidelijk 

veel waarde aan de kwaliteit van de 

leefomgeving van haar huurders en 

handelt daarnaar!” De leefbaarheid 

rond de locatie zal volgens haar 

verder toenemen als straks WerkPro 

in de voormalige videotheek een 

kringloopwinkel opent en het 

Leger des Heils een naaiatelier. 

Voor mensen uit Beijum die eens 

een bezoekje willen brengen aan 

Bij Bosshardt: de ingang zit bij de 

achteringang van de Aldi bij de grote 

parkeerplaats. En: de koffi e is gratis!

versterken. Iedereen is hier welkom, 

mensen mogen hier komen zoals 

ze zijn. Het is een laagdrempelige 

plek voor én door de buurt, met een 

gezellige en hartelijke sfeer. 

We zijn nu een paar keer per week 

open.” 

Bij Bosshardt: iedereen is welkom!

Veelzijdige ontmoetingsplek aan de 
Amkemaheerd

‘Mensen mogen hier komen zoals ze zijn’

Aan de Amkemaheerd in Beijum bezit Patrimonium een ruime, lichte en 
veelzijdige recreatiezaal. We moesten die vorig jaar door omstandigheden 
sluiten voor de bewoners van het seniorencomplex. We zijn op zoek 
gegaan naar een nieuwe invulling die een mooie bijdrage kan leveren 
aan de leefbaarheid van de directe woonomgeving. Die vonden we in 
nauwe samenwerking met het Leger des Heils: een ontmoetingsplek in de 
buurt, Bij Bosshardt. Vernoemd naar de legendarische ‘Majoor’ Alida 
Bosshardt. Er zijn meerdere Bij Bosshardts in Nederland, dit is de tweede 
in Groningen.
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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

Goedkoper, stiller en beter voor het milieu

Een hybrideauto voor opzichter 
Henk van Guldener
Henk van Guldener, een van onze 
opzichters, rijdt sinds kort in een 
hybrideauto van Patrimonium: een 
Toyota Yaris. Deze benzineauto 
met ondersteunende elektromotor 
is beter voor het milieu, goedkoper 
en stiller.

Veel op pad
Henk van Guldener werkt sinds 

1 september 2014 bij Patrimonium 

als opzichter loodgieters/elektriciens. 

“Een fi jne en compacte organisatie 

met prettige collega’s. Ik kende 

Patrimonium al van toen ik nog voor 

een groot installatiebedrijf werkte. 

Van de aannemerskant ben ik dus 

naar de opdrachtgeverskant van de 

tafel gegaan. Als opzichter breng ik 

de benodigde werkzaamheden in 

kaart bij klachten of mutaties, dus als 

er huizen vrijkomen voor nieuwe 

huurders. Vervolgens zetten we die 

werkzaamheden uit en beheren die.” 

Verduurzaming
Als opzichter is Henk dus vrij veel 

op pad. “Ik denk dat ik zo ongeveer 

65 procent van mijn werktijd buiten 

kantoor ben, daarbij rijd ik zo 

ongeveer 300 kilometer per 

week door de stad.” Sinds kort 

rijdt Henk in een hybrideauto 

van Patrimonium. Deze auto 

is weer een van de stapjes die 

we zetten op de weg van 

verdere verduurzaming bij 

Patrimonium. “We gaan 

binnenkort bijvoorbeeld ook 

bezig met het vervangen van 

oude portiekverlichting door 

led-lampen in het Albion-

complex”, besluit Henk.

‘Deze auto is weer een 
van de stapjes die we 
zetten op de weg van 
verdere verduurzaming 
bij Patrimonium’
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PATRIMONIUM HUURDERSKRANT
STICHTING

GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP HUURDERSVERENIGINGEN PATRIMONIUM

in de Huurderkrant o.a.:

Nieuwe manier van zorg en ondersteuning

Kringloopwinkels in Stad

Link 050 verbindt mensen en ideeën

Online reageren via gwhp.nl
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mijnTafel 
mijnTafel is een origineel concept 

waar tweedehands, nieuwe en 

zelfgemaakte spullen te koop zijn. 

Zowel voor webshops die behoefte 

hebben aan een fysiek verkooppunt, 

als particulieren die hun zolder 

op ruimen en creatieven die zelf-

gemaakte producten aan de man 

brengen. Elke verkoper huurt één 

of meerdere tafels, zo is het aanbod 

altijd wisselend en verassend. Voor 

de muziekliefhebbers: u vindt hier 

ook bákken vol met platen! 

Adres: Oosterstraat 56. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag, woensdag en vrijdag 

10:00 - 18:00, donderdag 10:00 - 

20:00 en zaterdag 10:00 - 17:00.

http://groningen.mijntafel.nl

Kringloopwinkels in Stad 
Toe aan een nieuw interieur of gaat u binnenkort verhuizen? We hebben 
leuke en betaalbare adresjes in de stad verzameld waar u lekker kunt 
snuffelen tussen tweedehands spullen. Zo wordt verhuizen (nóg) leuker!
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Kringloop Minder = Meer 
Bij Minder = Meer verkopen ze 

allerlei tweedehands spullen, 

waaronder veel meubels en servies. 

Alle spullen zijn gereinigd en 

eventueel gerepareerd. Bovendien is 

de winkel opvallend schoon en 

opgeruimd. Fijn detail: ze halen én 

bezorgen de verkochte en aange-

boden spullen en hebben een 

koffi ecorner in de winkel. Waar 

wacht u nog op?

Adres: Diamantlaan 1. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 

18:00, zaterdag 10.00 - 17.00.

http://kringloopplus.nl

Stiefbeen en Zoon 
Een eindje uit het centrum, aan de 

Ulgersmaweg vindt u Stiefbeen 

en Zoon. In deze donkere loods 

verkopen vader en zoon nieuwe 

en gebruikte spullen voor in en 

om het huis. Zowel partijhandel 

voor horeca als restpartijen en 

verzamelitems. Best bewaarde 

geheim: ze verhuren ook oud-

Hollandse spelen! Blikgooien, 

stokken vangen, of het kegelspel: 

voor een originele housewarming 

bent u hier aan het juiste adres. 

Adres: Ulgersmaweg 147. 

Openingstijden: maandag t/m 

vrijdag 10:00 - 17:00 uur, zaterdag 

12:00 - 17:00.

www.stiefbeen-en-zoon.nl

Mamamini 
Mamamini verkoopt al sinds 1989 

tweedehands meubels, boeken, 

electronica, huishoudelijke apparaten 

en kleding. Met de omzet steunen ze 

goede doelen in en om Groningen. 

Mamamini heeft meerdere 

vestigingen in de stad, zo zit er altijd 

eentje bij u in de buurt. Het 

specifi eke aanbod per winkel kunt u 

terugvinden op de website. Geen zin 

om in de regen op de fi ets te stappen? 

Dan heeft u geluk, ze hebben ook een 

webshop. 
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GoudGoed 
Een mooi adresje als u met een 

klein budget uw interieur of 

kledingkast wilt aanvullen. Van 

theelepeltjes, glaswerk en boeken 

tot televisies, stofzuigers en 

wasmachines. 

Het aanbod is groots en divers. 

GoudGoed recyclet ongeveer 75% 

van de afgedankte goederen en 

biedt goede en unieke spullen voor 

een leuke prijs.

Adres: Damsterdiep 269. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 

18:00, zaterdag 10:00 - 17:00

www.goudgoed.nl

Kringloop ‘De Wissel’ 
De Wissel zit nu een jaar 

in Groningen en heeft twee 

vestigingen in de stad. Het 

aanbod is divers en varieert van 

boeken, meubels en antiek tot 

nieuwe- en tweedehands huisraad. 

Voornamelijk de vestiging aan de 

Atoomweg heeft veel te bieden en 

is mooi ingericht met verschillende 

huiskamers. 

Fijn detail: uw aankopen worden 

tegen een vergoeding thuisbezorgd 

en ze bieden de mogelijkheid om 

complete inboedels leeg te ruimen 

en veegschoon op te leveren.

Adres: Atoomweg 6-6. 

Openingstijden: maandag t/m 

zaterdag 10:00 - 17:30.

www.kringloopdewissel.com

De Korenbeurs 
Dé plek om goedkoop verf, gereed-

schap, laminaat, verlichting, 

gordijnen en huishoudelijke 

artikelen in te slaan. De Korenbeurs 

verkoopt zowel éénmalige 

restvoorraden en partijgoederen als 

een scherp geprijsd vast assortiment 

tegen outletprijzen. Ook voor 

tuinartikelen bent u hier aan het 

juiste adres. 

Adres: Haddingestraat 13. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag en woensdag 9:00 - 

18:00, donderdag 9:00 - 21:00, 

vrijdag 9:00 - 18:00, zaterdag 9:00 - 

17:00.

www.dekorenbeurs.nl

Adres: Damsterdiep 307. 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 

10:00 - 18:00, zaterdag 10:00 - 

17:00.

Adres: Helperoostsingel 15-29. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 

18:00, zaterdag 12:00 - 17:00

Adres: Noorderbinnensingel 100. 

Openingstijden: maandag 13:00 - 

18:00, dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 

18:00, zaterdag 12:00 - 17:00

www.mamamini.nl

Benieuwd naar meer van deze leuke adresjes? Op www.gwhp.nl publiceren 

we regelmatig nieuwe vondsten!



Hulp op het gebied van zorg en 
welzijn is veranderd. Door een 
aantal nieuwe wetten liggen nu veel 
(nieuwe) taken bij de gemeente. 
Niet alleen de zorg en onder-
steuning verandert, ook de manier 
waarop het wordt gegeven. 
Zelfredzaamheid staat hierbij 
voorop. 

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet, de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) 2015 en de Participatiewet 

van kracht. In deze nieuwe wet-

geving is het steeds belangrijker dat 

mensen zich zelfstandig of met hulp 

van familie, vrienden en vrijwilligers 

kunnen redden. Ook het onderling 

contact in de straat of de buurt speelt 

een grotere rol. Denk hierbij aan de 

buurman die af en toe helpt met een 

klusje in huis of in de tuin, een 

vrijwilliger die helpt met de 

administratie of een familielid dat 

optreedt als mantelzorger. 

WIJ Groningen
De zorg en ondersteuning in de 

gemeente Groningen is gebundeld 

onder de naam WIJ Groningen. 

WIJ Groningen biedt ondersteuning 

en activiteiten aan zodat wijkbe-

woners zichzelf kunnen redden, 

eventueel met een steuntje in de rug 

van hun eigen sociale netwerk en/of 

de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand langdurige ondersteuning 

nodig heeft door blijvende beper-

kingen. Zo blijft de zorg betaalbaar.

Samenwerken
In de WIJ-teams werken mede-

werkers van verschillende organi-

saties en de gemeente met elkaar 

samen. Zij bieden ondersteuning in 

de verschillende buurten en 

Nieuwe manier van zorg en ondersteuning
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onderzoeken samen met de buurt-

bewoner en zijn of haar directe 

omgeving welke hulp er nodig is. 

Op een laagdrempelige manier 

verbinden ze regelingen en instanties 

en helpen bijvoorbeeld bij de 

aanvraag van voorzieningen. Het 

team kijkt vooral naar wat iemand 

(nog) wél kan en minder naar wat 

iemand niet kan. Ook bieden ze 

activiteiten aan in de wijk zodat 

buurtbewoners elkaar ontmoeten.

Lees meer op de website
Op wij.groningen.nl kunt u uw 

postcode invullen en het WIJ-team 

bij u in de buurt zien. Bent u 

benieuwd hoe de WIJ-teams te werk 

gaan? Binnenkort verschijnt er een 

interview met één van de mede-

werkers op onze website. Houd 

hiervoor www.gwhp.nl in de gaten!



Link 050 werkt samen met de Groningse Uitdaging: 

bedrijven en ondernemers uit de gemeente Groningen met 

een maatschappelijk hart. “Ze zetten kennis, mensen en 

materialen in om een plan verder vorm te geven. Zo zijn er 

communicatiebureaus aangesloten die de nodige publiciteit 

kunnen verzorgen en schenkt de Rabobank eens in de 

zoveel jaar computers aan bijvoorbeeld buurthuizen. 

De houthakker kan doneren voor de schommels in de 

speeltuin en organisaties steken de handen uit de mouwen 

door bijvoorbeeld een schoolplein op te knappen. 

Een mooie manier om krachten te bundelen!”

In Groningen gebeurt veel rondom vrijwilligerswerk 
en bewonersinitiatieven. Link 050 is een verzamelpunt 
voor kennis, ideeën en samenwerkingsverbanden. 
Stadjers en organisaties worden met elkaar in contact 
gebracht en wisselen kennis en ervaring uit. Want 
bewoners die zich inzetten voor elkaar en hun buurt, 
maken van Groningen een stad in beweging.

Link 050 verbindt mensen en ideeën
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Link 050 is gevestigd aan de Oude Ebbingestraat 55. 

Ze zijn geopend op maandag van 13:00 - 17:00, 

dinsdag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 en zaterdag van 

13:00 - 17.00. Nieuwsgierig? Stap eens binnen of kijk 

op www.link050.nl.

Het aanleggen van een speeltuin, organiseren van een 

buurtfeest of het initiëren van een voetbaltoernooi. Slechts 

een greep uit de vele projecten die met hulp van Link 050 

zijn gerealiseerd. Link 050 verzamelt ideeën en initia-

tieven, zodat anderen zich erbij kunnen aansluiten of zich 

laten inspireren. Waarom zou je zelf het wiel uitvinden, als 

je ook samen kunt voortbouwen op wat er al is? 

Het initiatief is een jaar geleden ontstaan en afkomstig van 

de MJD. Locatiemanager Rein de Vries is enthousiast. 

“De MJD beheert sinds jaar en dag de vrijwilligers-

vacature bank. Naast een digitaal platform is duidelijk 

behoefte aan een fysieke locatie. Hier kunnen mensen 

elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.” Link 050 helpt 

niet alleen op het gebied van vrijwilligerswerk, maar zet 

zich ook in voor bewonersinitiatieven. “De overheid trekt 

zich steeds verder terug in het ondersteunen van (buurt)

initiatieven. Wij zijn er om mensen met een goed idee een 

stap verder te helpen.”

Helpen doen de medewerkers van Link 050 door mee te 

denken over de plannen en door te verwijzen naar mensen 

of organisaties die een bijdrage kunnen leveren. “Wat heb 

je, wat wil je en hoe kun je dat realiseren? Wie heb je 

bijvoorbeeld nodig om het initiatief te realiseren? Kun je 

het alleen of heb je buurtbewoners nodig? Ook lopen 

mensen binnen die hulp nodig hebben bij het vertalen van 

een idee naar papier. We weten wat er in de verschillende 

wijken gebeurt en kunnen daarom direct naar de juiste plek 

verwijzen.”
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Online reageren via gwhp.nl
Op www.gwhp.nl informeren we u 

over bewonersinitiatieven, 

verduurzaming van uw huis, omgaan 

met overlast, activiteiten in uw wijk 

en ons contact met Patrimonium. 

Zo hebben we onlangs stukken 

gedeeld over de invloed van de 

WOZ-waarde op uw huurprijs en 

onze onder handelingen met 

Patrimonium over de jaarlijkse 

huurverhoging per 1 juli 2016. 

Ook verwijzen we door naar 

relevante organisaties zoals de 

Woonbond, het WIJ-team en STIP. 

Hiermee willen we u zo goed 

mogelijk op de hoogte houden en 

verder helpen. Het is immers onze 

taak om uw belangen te behartigen. 

Wat is uw mening over de onder-

werpen uit deze Huurderskrant? 

Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de 

veranderende regelingen in de zorg? 

Vindt u het werk van Link 050 een 

mooie aanvulling op bestaande 

initiatieven? Heeft u nog andere 

goede tips voor een betaalbare 

verhuizing? Op www.gwhp.nl kunt u 

online reageren op de verschillende 

artikelen. Wij zijn benieuwd naar uw 

ideeën!

De website van de GWHP is onlangs in een nieuw jasje ge stoken. We delen 
de onderwerpen uit de Huurderskrant online en vullen het aan met andere 
artikelen. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele onderwerpen. 
Bovendien kunt u online reageren en ons laten weten wat uw mening is.


