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Groot onderhoud en isolatie in de Stadsparkwijk
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Nieuwbouw woon complex Selwerd en Beijum vertraagd



De moeite waard!

Het werk van een woningcorporatie lijkt, als je ernaar kijkt vanaf 
enige afstand, redelijk eenvoudig: je bouwt degelijke huizen, verhuurt 
die tegen betaalbare huren, zorgt dat je een organisatie hebt, die 
alles wat met het verhuren en het onderhouden van de woningen 
te maken heeft goed uitvoert of regelt. De werkelijkheid is helemaal 
niet zo eenvoudig, als je dus niet van een afstand kijkt maar inzoomt 
op wat we doen als corporatie. Je kunt deze zelfs wel complex 
noemen. Zeker in deze tijden: de overheid verwacht meer van de 
corporaties, die daarvoor minder middelen hebben. Met name in dit 
deel van Nederland: de aardbevingsproblematiek heeft ook duidelijke 
invloed op onze plannen. 

Hoe ingewikkeld en veelzijdig het werk van een woningcorporatie 
is, blijkt ook uit de onderwerpen in deze Patrimonium Publiek. 
We zijn bezig met mooie nieuwbouwprojecten voor diverse 
bewonersdoelgroepen en sociaal-maatschappelijke organisaties, 
maar worden daarbij geconfronteerd met allerlei ‘verrassingen’. 
We realiseren grote en veelzijdige onderhoudsprojecten waarbij 
we investeren in duurzaamheid, maar ook in goede communicatie 
met de bewoners van die woningen. We zorgen goed voor onze 
medewerkers - onder andere door duidelijke huisregels om agressie 
te voorkomen, maar ook door prettige en praktische werkkleding - 
zodat zij weer goed onze huurders kunnen bedienen. We leggen op 
een heldere wijze verantwoording af over hoe we omgaan met onze 
middelen en wat we daarmee bereiken. We geven ons rekenschap 
van het verleden van onze gemeenschap door bijvoorbeeld woningen 
te ontwikkelen in cultureel erfgoed. 

En zo zijn er nog veel meer zaken op te noemen die de taak van 
corporatie complex maken. Die complexiteit houdt ons gemotiveerd, 
maakt ons werk ook interessant en de moeite waard. Onder één 
voorwaarde: dat het werk oplevert waarvoor we zijn opgericht, Goed 
Wonen.

Auke de Vries
directeur-bestuurder

Voorwoord
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Buitendienstmedewerkers Patrimonium 
in het nieuw:

Herkenbaar, veilig en 
prettig werken 

Nieuwbouw woon-
complex Selwerd en 
Beijum vertraagd

Wegspoelen beton Beijum
Er moesten in Beijum grondgevormde boorpalen - 117 

stuks - worden aangebracht met veel wapening in 

verband met het aardbevingsbestendiger maken van het 

Voor het aardbevingsbestendiger maken van de 
nieuwbouwprojecten in Selwerd en Beijum moesten 
bijzondere heipalen worden aangebracht. Daarbij 
ontstond een probleem, dat leidde tot het vertragen van 
de bouw.
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Onze onderhoudsmonteurs werken binnens- en buitenshuis. 

Ze verrichten uiteenlopende werkzaamheden. Prettig is het 

om daarbij te beschikken over goede kleding. Kleding die 

lekker zit en die praktisch en veilig is. Maar ook kleding 

waarin ze duidelijk herkenbaar zijn als medewerkers van 

Patrimonium. Want als er bij u aangebeld wordt, wilt u wel 

weten voor wie u de deur opendoet. Toen we onlangs 

nieuwe werkkleding gingen aanschaffen, hebben we met al 

deze punten rekening gehouden. Uiteraard hadden onze 

onderhoudsspecialisten daar zelf de grootste stem in. 

Ook andere medewerkers die regelmatig in de wijk of bij 

huurders zijn, hebben bedrijfskleding gekregen. We zijn 

benieuwd wat u ervan vindt!

gebouw. Halverwege het heiwerk ontstonden er problemen 

bij het aanbrengen van de palen: door ondergrondse 

waterlagen spoelde een deel van het beton weg. In overleg 

met adviseurs en gemeente is het werk begin juli stilgelegd 

en is er naar een oplossing gezocht voor dit probleem. 

Die werd gevonden door het gebruik van een zogenaamde 

inwendig geheide buispaal. In de tweede week van oktober 

is het werk weer voortgezet. Wel is de bouw daardoor met 

12 weken vertraagd. Het gebouw zal hierdoor niet eerder 

dan eind 2018 klaar zijn.

Consequenties voor nieuwbouw Selwerd
Naar aanleiding van de situatie in Beijum is ook gekeken 

naar de consequenties voor het heien in Selwerd (dat nog 

niet gestart was). Ook daar zijn andere heipalen nodig, 

die echter niet eerder dan in februari 2018 geleverd 

kunnen worden. Daarmee loopt ook dit nieuwbouwproject 

vertraging op. Naar verwachting zal de bouw niet eerder 

dan in 2019 gereed zijn.
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Onderhoud en verbeteringen voor 
De Berkenfl at in Selwerd

Schilderwerk
Een greep uit de werkzaamheden 

maakt duidelijk dat het om een 

omvangrijk project gaat. Aan beide 

kopgevels van het complex wordt 

het metsel- en voegwerk hersteld. 

Daarnaast krijgen de betonnen 

onderdelen van het complex een 

uitgebreide onderhoudsbeurt. 

De kozijnen aan de galerij- en 

woonkamerzijde worden nagekeken 

en waar nodig hersteld of vernieuwd. 

Het houtwerk van het gehele complex 

én de appartementen krijgt een 

schilderbeurt. 

Isolerend
Alle hekwerken en privacyschermen 

aan de balkonzijde worden ver-

vangen door een hekwerkvulling 

van veiligheidsglas. Oud isolerend 

en enkel glas wordt vervangen 

door nieuw HR++ isolerend glas. 

Appartementen met enkel glas in 

de bestaande balkondeuren krijgen 

nieuwe balkondeuren met HR++ 

glas en inbraakwerend hang- en 

sluitwerk. Waar nodig worden 

woon kamerkozijnen vervangen. 

Borstweringspanelen in de kozijnen 

maken plaats voor geïsoleerde panelen. 

Moderner
Samengevat: het gaat om uitgebreid 

onderhoud en vele verbeteringen. 

Het zijn werkzaamheden die de 

kwaliteit van het wonen verhogen, de 

veiligheid verbeteren en alle woningen 

energiezuiniger maken. Ook krijgt het 

gebouw een mooiere en modernere 

uitstraling. De werkzaamheden zijn 

naar verwachting eind 2018 klaar.

Sinds april 2017 wordt er gewerkt aan groot onderhoud en verbeteringen 
voor De Berkenfl at aan de Berkenlaan in Selwerd. De werkzaamheden 
betreffen niet alleen de 115 appartementen zelf, maar ook de galerijen en 
balkons. Tevens worden aan de buitenzijde de algemene verkeersruimten 
verbeterd. Tijdens de aanpak worden de bewoners zo goed mogelijk 
geïnformeerd en begeleid.

Patrimonium biedt leegkomende woningen aan 
via WoningNet
Met ingang van 1 januari 2018 

bieden wij onze leegkomende 

woningen aan via Woningnet. 

De woningzoekende krijgt dan 

meer keuzevrijheid en er ontstaat 

meer transparantie in het toewijzen 

van een woning. Daarmee komt 

een einde aan een lange periode 

waarin Patrimonium een eigen 

inschrijfsysteem hanteerde. 

Van meerdere kanten kwamen 

vragen over de transparantie in 

de toewijzing. De toewijzingen 

gebeurden - net als bij de andere 

corporaties in de stad Groningen - 

op basis van het aantal punten bij 

WoningNet maar omdat Patrimonium 

de woningen zelf toewees, bleef het 

voor anderen onzichtbaar of dit juist 

gedaan was. De evaluatie van het 

huidige woonruimteverdelingsysteem 

door de corporaties en de gemeente 

Groningen, creëerden het moment 

om de beslissing te nemen om de 

overstap te maken naar het aanbod-

model. Dus als u in aanmerking 

wilt komen voor een andere woning 

van Patrimonium, dient u zich in 

te schrijven bij WoningNet (www.

woningnet.nl) en te reageren op de 

woningen die via die website worden 

aangeboden.
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Geïsoleerd
Het onderhouds- en isolatieproject is veelomvattend. Wat 

gaat er allemaal gebeuren? Op de huizen worden onder 

andere nieuwe geïsoleerde dakplaten en nieuwe dakpannen 

aangebracht. Waar nodig worden er schoorstenen en 

dakkapellen hersteld. Ook krijgen de kapellen een andere 

kleur: grijs. Alle oude voordeuren, verouderde ramen en 

buitendeuren worden vervangen. Enkel en verouderd glas 

wordt vervangen door HR++ isolatieglas. 

Geïnformeerd
De huurders van de woningen aan de Kamerlingh 

Onnesstraat, Lorentzstraat, Snelliusstraat, Van der 

Waalstraat en het Hoornsediep zijn afgelopen zomer 

uitgebreid geïnformeerd door Patrimonium en Wits 

Vastgoedonderhoud tijdens een goed bezochte 

informatiemarkt. Tijdens de werkzaamheden worden de 

huurders op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief. 

Ook is er een contactpersoon beschikbaar voor eventuele 

vragen.

Patrimonium investeert jaarlijks veel in het onderhoud 
van haar woningbezit. Doel: het garanderen van 
goed en betaalbaar wonen. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is het grote onderhouds- en isolatieproject in 
de Stadsparkwijk. Daar wordt tussen augustus 2017 en 
juli 2018 de buitenkant van 103 woningen aangepakt.

Groot onderhoud en isolatie in de Stadsparkwijk
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Patrimonium jaarverslag 2016

Inkomsten en uitgaven
Patrimonium is te vergelijken met een gezin. Net als een 

gezin hebben we bijvoorbeeld inkomsten en uitgaven. 

In deze grafi ek ziet u waaraan we elke euro uitgeven die 

we aan huur ontvangen. 

Hoe heeft Patrimonium in 2016 gepresteerd? Dat kunt 
u lezen in ons jaarverslag over 2016 dat op onze website 
staat. Hieronder leest u belangrijke informatie uit dit 
verslag, voorzien van een korte toelichting.

Resultaat
In onderstaande tabel leest u wat het fi nanciële resultaat 

is. Het ‘resultaat verhuuractiviteiten van het bestaande 

bezit’ bijvoorbeeld krijgen we als we onze huurinkomsten 

verminderen met de kosten van het onderhoud van onze 

woningen. Bij het ‘resultaat leefbaarheid en andere 

activiteiten’ ziet u dat we het nodige hebben geïnvesteerd 

in de woonomgeving. 

In totaal boeken we over 2016 een negatief resultaat? 

Is dat erg? Eigenlijk niet, want het is een zogenaamd 

‘boekhoudkundig resultaat’. Het is te vergelijken met 

wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht. Wanneer u 

daarmee de garage uitrijdt zal de auto meestal direct en 

de jaren daarna minder waard worden. Maar dit betekent 

niet dat u daardoor rood staat op uw bankrekening. De 

omvang van dit boekhoudkundig resultaat komt met name 

door ‘resultaat waardeverandering marktwaarde’. Het is 

ontstaan doordat een aantal van onze zorgcomplexen een 

andere bestemming heeft gekregen en daardoor minder 

waard is geworden. 

Bezitten en schulden
Ook hebben we bezittingen (Actief) en schulden (Passief). 

Een overzicht daarvan vindt u in de derde tabel: de balans. 

Als we onze schulden van onze bezittingen aftrekken 

houden we ons vermogen over.

Kengetallen
Minstens zo belangrijk als onze fi nanciële cijfers zijn onze 

kengetallen. Die drukken concreter uit wat Patrimonium 

doet voor haar huurders en vindt u in de volgende tabellen.
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Wonen op een bijzondere plek:

Het Rustoord aan de Korreweg 

Ubbenagasthuis
Het Rustoord werd, in combinatie 

met het nieuwe Ubbenagasthuis, in 

1924 gebouwd door de hervormde 

Diaconie. Aanleiding voor de bouw 

was de bouwvallige staat van het 

oude Ubbenagasthuis in de Oude 

Kijk in ’t Jatstraat. Dat pand werd 

gesloopt in 1923. De gevelstenen 

hiervan werden gebruikt voor de 

bouw van het nieuwe gasthuis. 

In de jaren tachtig van de vorige 

eeuw neemt Patrimonium het 

hofje van de Diaconie over en laat 

het in 1986 grondig renoveren. 

Hetzelfde jaar kunnen de bewoners 

hun opgeknapte woningen in Het 

Rustoord weer betrekken. 

Dorpse rust
Marcel Bos en zijn vrouw wonen 

samen met hun onlangs geboren 

kind nog geen jaar in het hofje, 

maar zijn nu al verknocht aan hun 

woonlocatie: “We wilden een huis 

in de nabijheid van de binnenstad, 

omdat we daar ook werken. Toen we 

deze woning in Het Rustoord kregen 

aangeboden, waren we aangenaam 

verrast.  Er heerst hier in het hofje 

een dorpse rust, zitten vlak bij het 

Noorderplantsoen en hebben ook nog 

een tuintje. We blijven hier nog wel 

even!” 

Hoe zou de stad er uitzien zonder markante gebouwen met een bijzondere 
geschiedenis? Denkt u maar eens aan oude fabrieken, pakhuizen, kerken 
of bijvoorbeeld hofjes. Er zou veel verloren gaan van de specifi eke sfeer 
van bepaalde stadsdelen als met het verdwijnen van de oorspronkelijke 
functie van een gebouw ook het gebouw zelf zou verdwijnen. Daarom heeft 
Patrimonium de afgelopen decennia diverse markante gebouwen laten 
ombouwen tot wooncomplexen of laten renoveren. Dit gebeurde ook met 
Het Rustoord, een hofje aan de Korreweg. 

Marcel Bos
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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

Nieuwe medewerkers

Simon Martini
Per 1 november 
2017 in dienst 
als medewerker 
bedrijfsbureau.

Wilfred Koning
Per 1 december 
2017 in dienst als 
timmerman.

Mark Brands
Per 1 december 2017 
in dienst als opzichter 
planmatig onderhoud 
& wijkbeheer

Hoe gaan we met elkaar om?
Protocollen voor klanten en 
medewerkers

Voorkomen van agressie
Met regels weet je waar je aan toe 

bent. Voor de duidelijk hebben we 

ze op onze website gezet, maar 

ze hangen ook in ons kantoor. We 

hebben vastgelegd wat de gevolgen 

zijn of welke acties er ondernomen 

worden, als ze niet worden nageleefd. 

Dit lijkt allemaal heel streng. Maar 

als u ze naleest, zult u vast en zeker 

vaststellen dat het gewoon een 

kwestie van gezond verstand is en 

dat we er allemaal baat bij hebben. 

Kern van de regels: we gaan 

respectvol met elkaar om. 

Een belangrijk doel van de regels: 

het voorkomen van agressie. U kunt 

de protocollen lezen op onze website 

onder het kopje ’over ons’ / ’onze 

organisatie’.

Zonder regels zou onze samenleving waarschijnlijk een zeer onprettige plek 
zijn om in te leven en te werken. Wat voor de samenleving opgaat, geldt ook 
voor organisaties als Patrimonium. Ook wij hebben daarom regels, over hoe 
we met onze huurders, bezoekers, partners en medewerkers willen omgaan. 
Ze staan beschreven in ons protocol Omgangsvormen Klanten en ons 
protocol Omgangsvormen Medewerkers.

We wensen u een gezegend 2018


