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KWH Huurdersonderzoek

Hoe waardeert u ons?

Voorwoord
Onze identiteit
Als je alle woningcorporaties in onze stad met elkaar zou vergelijken, zou
je tot de conclusie kunnen komen dat ze sterk op elkaar lijken. Immers,
ze realiseren en verhuren allemaal woningen in de sociale huursector
tegen betaalbare huren. Daarbij leveren ze allemaal goede dienstverlening en plegen ze regelmatig onderhoud om het woongenot van
de huurders op niveau te houden. En allemaal bieden ze verhuurbare
woningen aan via Woningnet. Ook zijn in principe alle huurders ongeacht hun achtergrond - welkom.
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En toch onderscheiden wij ons van onze collega-corporaties, zoals zij
zich onderscheiden van elkaar en van ons.Waardoor onderscheiden wij
ons? Door onze identiteit! Sinds haar oprichting door het christelijk
werkliedenverbond in 1914 is de Bijbel richtsnoer voor het christelijk en
sociaal handelen van Patrimonium. Pas in 1994 hebben we dat ook
duidelijker laten blijken in onze naam: Patrimonium werd toen
Christelijke Woningstichting Patrimonium. Maar waar staat dat
‘christelijke’ bij ons voor? Om dat duidelijker te maken, hebben we een
zogenoemd ‘identiteitsstatuut’ opgesteld. U vindt het op onze website.
Daarin staat onder andere het volgende: ‘Ons handelen wordt bepaald
door wat de Bijbel ons leert. Hierop kunnen we elkaar aanspreken. Ons
sociale handelen wordt in belangrijke mate bepaald door onze identiteit.
Ondanks verschillen over de uitleg, is de Bijbel een richtsnoer voor ons
christelijk en sociaal handelen.We willen vanuit dit perspectief laten zien
dat zorg en aandacht voor alle mensen en mensen met een achterstand
in het bijzonder, ons handelen bepalen.’
De Bijbel inspireert ons bij het handelen op basis van onze kernwaarden:
betrouwbaar, eerlijk, barmhartig, hulpvaardig, zorg en aandacht voor de
medemens, de ander respecterend.We durven ons kwetsbaar op te
stellen en willen leren van onze fouten. Hieruit volgt dan ook dat onze
christelijke identiteit geen mensen uitsluit, of het nu huurders of
medewerkers zijn. Integendeel, we vinden het belangrijk wat iemand
doet, niet wat of wie hij of zij is. Dat geldt voor de helper en voor de
geholpene. Dit lijkt me een goed uitgangspunt voor samen te werken
aan Goed Wonen!

Auke de Vries
directeur-bestuurder

Dagelijks zetten de medewerkers van Patrimonium
zich op allerlei manieren en terreinen in voor onze
huidige en toekomstige huurders. Bijvoorbeeld bij
het zoeken naar een woning, door het verrichten van
onderhoud of reparaties, bij het opzeggen van de
huur en vele andere zaken. Maar wat vinden onze
huurders - onze klanten - van onze diensten? En van
de manier waarop we die verrichten. Anders gezegd:
hoe waarderen ze ons? Dat willen we heel graag en
beter weten. Daar gaat KWH ons bij helpen.
Waarom willen dat weten? Als we beter weten hoe
onze huurders onze dienstverlening waarderen en
beleven, kunnen we vervolgens kijken of en hoe we
die kunnen verbeteren en vergemakkelijken. Want we
willen onze huurders zo goed en efficiënt mogelijk
bedienen. We deden de afgelopen jaren al mee aan de
zogenaamde AEDES benchmark waarbij de prestaties
van woningcorporaties worden vergeleken. Maar
nu gaan we een stapje verder door de waardering en
beleving van onze huurders vaker en uitgebreider te
onderzoeken.
Hoe komen we het te weten? Door huurders bepaalde
vragen te stellen over bepaalde onderdelen van onze
dienstverlening. Zo zijn er vragenlijsten voor nieuwe
huurders, voor huurders bij wie een reparatie of
onderhoud is uitgevoerd en voor huurders die verhuisd
zijn. Ook kunnen huurders een vragenlijst krijgen over
onze algemene dienstverlening.
Hoe gaan we dit onderzoek uitvoeren? We zullen
huurders telefonisch of via internet uitnodigen om
de vragenlijsten in te vullen. Vanaf januari gaan
we daarmee starten. Dit onderzoek gaan we in
samenwerking met KWH meerdere keren per jaar
uitvoeren. Zo blijven we continu goed op de hoogte
van wat onze huurders vinden van onze dienstverlening. En kunnen we voortdurend werken aan onze
organisatie om onze huurders nog beter van dienst te
zijn.

Nieuw strategisch beleidsplan Patrimonium:

‘Volop in beweging’
Wat gaat Patrimonium de komende jaren doen? Wat mogen onze huurders
en andere belanghebbenden van ons verwachten? Bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaamheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze
woningen, leefbaarheid en vele andere onderwerpen. En, op basis van welke
waarden willen we werken? Dat en nog veel meer staat in ons nieuw
strategisch beleidsplan voor de periode 2020 tot en met 2023. Het heeft als
titel ‘Volop in beweging’.

Waarom ‘Volop in
beweging’?
De titel ‘Volop in beweging’ geeft
aan dat de wereld om ons heen
continu verandert. Daar hebben onze
huurders mee te maken, maar ook
wij als organisatie. Als organisatie
moeten we voortdurend veranderen
om te kunnen realiseren waarvoor
we zijn opgericht en waarvoor
we staan: Goed Wonen! Want er
wordt steeds meer verwacht van
woningcorporaties, terwijl we die
verwachtingen moeten waarmaken
met steeds minder middelen. Die
uitdaging gaat Patrimonium ook de
komende jaren graag weer aan, op
basis van haar christelijke identiteit.

Wat gaan we doen?
Uiteraard blijven we zorgen voor
goede, betaalbare en beschikbare
woningen. Dit doen we onder andere
door onderhoud, nieuwbouw en
verduurzaming. Door verduurzaming
van circa 1.900 woningen maken
we deze ook betaalbaarder. We
streven naar een gemiddeld label B
op ons woningbezit in 2021 en een
CO2 neutrale woningvoorraad in
2050. Ook gaan we kijken hoe we
kwetsbare groepen kunnen helpen.
Net zo belangrijk als je huis is de
wijk waarin je huis staat. Daarom
dragen we bij aan schone, vitale
en leefbare buurten. Daarin spelen
onze wijkbeheerders en onze Extra
Schoonservice een belangrijke rol,
maar ook de nauwe samenwerking
met huurders en andere
belanghebbenden.

Echt contact en participatie
We gaan onze huurders - onze
klanten - optimaal bedienen. Ons
toekomstig klantportaal op internet
gaat daarin een belangrijke rol
spelen. Ook zullen we ons inzetten
om op andere manieren echt contact
te hebben met onze huurders. Via de
telefoon, afspraken, gesprekken of
bijvoorbeeld bijeenkomsten waarbij
huurders kunnen meepraten en
meedenken over onderwerpen die
hen aangaan. Waarom doen we dat?
Alleen door echt contact komen we
te weten wat er bij de huurders leeft
en wat ze nodig hebben. Ook actieve
huurdersparticipatie is een vorm
van echt contact. Door een actieve
huurdersparticipatie gaan we onze
huurders betrekken bij beleidskeuzes
en projecten als verduurzaming,
nieuwbouw en groot onderhoud.
Hoe we dit allemaal gaan doen
is vanaf december te lezen in ons
beleidsplan op onze website.
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Proef met De VoorzieningenWijzer

Hoe kunt u besparen op
uw vaste lasten?
Huurders hebben meer vaste lasten dan alleen de huur. Voor
sommige mensen is het elke maand weer moeilijk om al die
lasten te betalen. Vaak kunnen die lasten wel omlaag gebracht
worden. Ook zijn er allerlei voorzieningen waar huurders
gebruik van kunnen maken. Maar hoe doe je dat allemaal?
Patrimonium wil proberen huurders daarbij te helpen.
Daarom starten we een proef met de VoorzieningenWijzer.

Kruiswoordraadsel
De spelregels voor dit kruiswoordraadsel zijn als volgt: U kunt een
VVV-bon winnen ter waarde van
25 euro als u het antwoord mailt naar
info@patrimonium-groningen.nl
onder vermelding van ‘oplossing
kruiswoordraadsel’. In de mail de
oplossing, uw naam en adresgegevens
noteren. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. De winnaar krijgt
automatisch bericht. Succes!

Proef met 50 huurders
De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en
risico’s te beperken door goed gebruik te maken van toeslagen en
regelingen. Maar ook door kritisch te kijken naar een passende
zorgverzekering en een voordeliger energiecontract. Patrimonium
biedt in een proef (in eerste instantie tot 100 huurders) een gratis
adviesgesprek aan met een onafhankelijke bespaarexpert van De
VoorzieningenWijzer. Proef in Vinkhuizen. Bewoners krijgen
begin januari een brief van ons.
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Bespaarexpert komt langs
Die bespaarexpert van De VoorzieningenWijzer komt op afspraak
bij de huurders thuis. De expert is op de hoogte van alle bestaande
toeslagen en regelingen die zijn bedoeld om mensen met een
laag inkomen te ondersteunen. Nadat de persoonlijke situatie is
geïnventariseerd, helpt de expert ter plekke met het aanvragen van
bijvoorbeeld een andere zorgverzekering, energieleverancier of
toeslagen.

Nog meer mogelijkheden
Maar de VoorzieningenWijzer kan nog meer doen voor huurders.
Bijvoorbeeld door te kijken of het zinvol is om aangifte
Inkomstenbelasting te doen en of huurders in aanmerking komen
voor gemeentelijke regelingen. Ook kan er gekeken worden of het
zinvol is om er andere specialisten bij te betrekken. Bijvoorbeeld
om te helpen bij het invullen van formulieren.

Besteedbaar inkomen vergroten
Met De VoorzieningenWijzer hoopt Patrimonium huurders te
bereiken die inkomsten mislopen omdat zij niet weten op welke
toeslagen en regelingen zij recht hebben. Door te besparen op
vaste lasten kunnen zij hun besteedbare inkomen vergroten en
schulden voorkomen.

Vul het kruiswoordraadsel helemaal in.
Plaats vervolgens de letters uit de oranje
vakjes in de hieronder staande vakjes in
volgorde van de cijfers van de oranje
vakjes.

Horizontaal
3. Voorkomt een gladde stoep
4. Bron van warmte
5. Centraal plein in Groningen
8. Naaldboom voor binnenshuis
9. Lekkernij voor oud en nieuw
13. Groot dier in Scandinavië
14. Gat in het ijs
17. Hiermee sluit je kou buiten
19. Iets niet alleen voor je zelf houden
20. Handschoen zonder vingers
21. Druivendrank die je opwarmt

Verticaal
1. Bevroren regen
2. Diepgroene plant met puntige bladeren
4. Veel gegeten vogel in december
5. Kent geen tijd
6. Vervoermiddel zonder banden
7. Afwezigheid van licht
10. Eerste dag van het jaar
11. Goed zijn voor je medemens
12. Hang je in de kerstboom
15. Kun je mee lopen op het ijs
16. Hiermee rijd je veilig over sneeuw
18. Kledingstuk voor een warm hoofd
22. Koudste kwartaal
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Ogen en de oren in de wijk:

Wijkbeheerder Johan Reitzema
en huurster Greet Trentelman
Bijna iedere huurder van
Patrimonium wil wonen in een
comfortabel en goed onderhouden
huis. Aan zo’n huis levert
Patrimonium als verhuurder uiteraard
een belangrijke bijdrage, onder
andere door periodiek onderhoud.
Maar ook de huurder doet het nodige
in de woning om die optimaal
leefbaar te houden.

“Wat voor een woning geldt, gaat
ook op voor de leefbaarheid van
een straat en wijk. Ook daaraan
kunnen de huurders veel bijdragen.
Dat kunnen wij als Patrimonium
niet alleen”, vertelt Johan Reitzema.
Johan werkt als een van onze twee
wijkbeheerders dagelijks aan het op
niveau houden en het realiseren van
die leefbaarheid.
“Dit is mooi werk wat ik nu doe als
beheerder. Het ligt ook mooi in het

Johan Reitzema
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verlengde wat ik hiervoor deed bij
Patrimonium als technisch servicemedewerker. Ook in die functie had
ik veel contact met onze huurders.
Mijn collega en ik beheren ieder de
helft van ons woningbezit. Ik beheer
onze woningen ten zuiden van de
Turfsingel.”
Wat doe je als wijkbeheerder?
“We kijken steeds hoe onze
woningen, complexen en omgeving
er bij staan. Daarbij gaat het dus

Greet Trentelman

niet alleen om technisch onderhoud.
We letten op allerlei zaken die de
leefbaarheid beïnvloeden. Zoals
bijvoorbeeld zwerfvuil, fietsen of
auto’s op plekken waar ze niet horen,
het sociale gebeuren.”
We spreken Johan in het appartement
van Greet Trentelman aan de
Hereweg. “Ik woon hier al bijna
twintig jaar, met veel plezier, op
loopafstand van het centrum. In
dit complex met 12 appartementen
wonen verschillende mensen en dat
gaat heel goed samen.”
Dat doen we niet alleen, onze
huurders zijn natuurlijk de ogen en
de oren in een wijk. Zij leven daar
en zien en horen van alles. Daarom
gaan we steeds het gesprek aan
met huurders zoals Greet en staan
we behalve open voor klachten
ook open voor suggesties. En we
gaan in gesprek met allerlei andere
organisaties die de leefbaarheid in de
wijk beïnvloeden.”

Greet: “Eigenlijk is dit complex een
mooi voorbeeld hoe leefbaarheid
werkt. Onlangs heeft Patrimonium
de gemeenschappelijke ruimtes
laten opschilderen. Ook werden
de keldergang en het dakterras

opgeruimd. Daar krijg je als bewoner
weer energie van. Zo ben ik mijn
woning opnieuw gaan sauzen. Nu
gaan we met een aantal bewoners iets
leuks van het dakterras maken.”
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Huurders Platform Patrimonium Groningen
In het vorige nummer van
Patrimonium Publiek plaatsten we
een oproep. Daarin zochten we
leden voor het Huurders Platform
Patrimonium Groningen (HPPG).
Een aantal huurders reageerde.
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure vormen nu acht
personen samen het HPPG.
Sinds 1 oktober is het platform
actief. Het HPPG is als overkoepelende huurdersorganisatie de
belangrijkste gesprekspartner
namens de huurders van
Patrimonium.

Gesprek over beleidszaken
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Wat gaat het HPPG doen?
Het gaat met de huurders,
de huurdersverenigingen én
Patrimonium in gesprek over

beleidszaken. Bijvoorbeeld over
de prestatieafspraken rondom
de thema’s beschikbaarheid,
leefbaarheid, duurzaamheid en
betaalbaarheid, het strategisch
beleidsplan en de begroting.

Bijeenkomsten voor
huurders
Om te horen wat u als huurder
daarvan vindt, gaat het HPPG vanaf
volgend jaar themabijeenkomsten
voor huurders organiseren. Het
HPPG heeft op 11 december de
samenwerkingsovereenkomst
getekend. Vervolgens wordt er een
jaarplan opgesteld en een website
gemaakt. Zodra de website online is,
wordt u daarover geïnformeerd.

De leden van het HPPG
Op de bijgaande foto ziet u de leden
van het HPPG: Franka Veenstra,
Paul Ouwinga, Carel Meijer, Marja
Menninga-van Haaften, Joke
Leutcher-Bosker, Gerard Koning,
Christina Bolt en Marlene van de Belt.
Ze worden begeleid door Hennie van
Beek. In een volgend nummer van
Patrimonium Publiek stellen de leden
van het platform zich aan u voor.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Auke de Vries en Carel Meijer
(voorzitter HPPG).

Bij de ondertekening waren aanwezig v.l.n.r.: Paul Ouwinga (HPPG), Gerard Koning (HPPG), Nienke Drewes (Patrimonium), Marlene
van de Belt (HPPG), Franka Veenstra (HPPG), Hennie van Beek (adviseur HPPG), Joke Leutcher-Bosker (HPPG), Carel Meijer
(HPPG), Marja Menninga-van Haaften (HPPG), Frank Wiersema (Patrimonium), Christina Bolt (HPPG), Auke de Vries (Patrimonium),
Anne Wil Haak (RvC-lid Patrimonium), Frank van der Meulen (RvC-lid Patrimonium) en Jan Veuger (RvC-lid Patrimonium).
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Voorkomen is beter dan blussen!

Bent u goed verzekerd tegen de gevolgen van
brand?
Brand kan groot persoonlijk leed veroorzaken én grote
materiele schade. Patrimonium heeft voor al haar
woningen een brandverzekering afgesloten. Maar die
dekt alleen de schade aan de huizen zelf en dus niet de
bezittingen van de huurders. Daarvoor moet u dus zelf
een inboedelverzekering afsluiten.

Wettelijk aansprakelijk
Controleer dus of u een goed gedekte inboedelverzekering
heeft. Zo niet, dan is het aan te raden om dit alsnog snel te
gaan regelen. En sluit ook een WA-verzekering af.
Want als door uw schuld andere mensen of hun bezittingen
schade oplopen, kunt u daarvoor worden aangesproken.
Met een inboedel- en een WA-verzekering voorkomt u een
hoop ellende voor uzelf en anderen.

Brandveiligheidstips
Uiteraard doet u er alles aan om brand in uw woning te
voorkomen. Voorkomen is beter dan blussen. Wilt u weten
of u het goede doet? Kijk dan even op onze website:
www.patrimonium-groningen.nl Daar vindt u een flyer
van de brandweer met brandveiligheidstips. Daarin staat
ook wat u het beste kunt doen als er onverhoopt brand
uitbreekt. Ook kunt u naar de website van de brandweer
gaan – www.brandweer.nl/brandveiligheid – voor allerlei
tips en informatie.

De Beukenhorst: onderdeel van wijkvernieuwing
in Selwerd
Op 9 januari 2020 opent wethouder Roeland van der Schaaf ons nieuwe
appartementencomplex De Beukenhorst in Selwerd. Een week later
kunnen de huurders hun woningen betrekken. De woontoren is onderdeel
van de wijkvernieuwing in Selwerd. Senioren in de wijk verruilen hun
eengezinswoning voor een aantrekkelijk appartement. Vervolgens komen de
vrijkomende woningen weer beschikbaar voor jonge gezinnen. Zo ontstaat
er doorstroming en een meer gevarieerde bevolkingsopbouw in de wijk.

eengezinswoningen in deze wijk
hoeven niet vervangen te worden.
Ze zijn in goede conditie door goed
onderhoud en er is vraag naar. Wel
gaan we daar woningen verduurzamen.

heel wat gebeuren. Er gaat gesloopt
en gebouwd worden. De Beukenhorst
en zorgcomplex De Es op de locatie
van voormalig Huize Patrimonium
zijn de eerste resultaten. Onze

De bewoners van De Beukenhorst
kunnen een beroep doen op
zorgdiensten van De Es. Ook zijn
appartementen in De Beukenhorst
ingericht op zorg. Maar De
Beukenhorst is op meer manieren
bijzonder. Zo zal het in de nabije
toekomst worden aangesloten op
het warmtenet van WarmteStad. Nu
wordt het complex nog verwarmd
door een tussentijdse voorziening in
een container. Ook is de woontoren
aardbevingsbestendig. Momenteel
wordt in samenwerking met de
gemeente het park - met vijver en
brug - rond De Beukenhorst ingericht.

Eengezinswoningen in
goede conditie
In Selwerd gaat net zoals in De
Wijert, Beijum en de Indische Buurt
in het kader van wijkvernieuwing
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Op meer manieren
bijzonder

Nieuwbouwplannen
Afgelopen jaar realiseerde
Patrimonium behalve dit
wooncomplex ook een woongebouw
in Beijum. Maar er staat voor de
komende jaren nog veel meer op
stapel. De gemeente Groningen
en verschillende corporaties
willen komende tien jaar 250
nieuwbouwwoningen per jaar
realiseren. Daarvan neemt
Patrimonium er 50 per jaar voor
haar rekening. In de volgende
Patrimonium Publiek leest u meer
over onze nieuwbouwplannen.

Auke de Vries, directeur-bestuurder van Patrimonium, vertrekt

‘Ik ben dankbaar dat we met onze mensen de
uitdagingen aankonden’
Volgend jaar neemt Auke de Vries afscheid van Patrimonium. Acht jaar
bestuurde hij Patrimonium. In die tijd heeft hij grote veranderingen
binnen en buiten onze organisatie meegemaakt en ook geïnitieerd. “Ik
verlaat Patrimonium met een goed gevoel én met vertrouwen in haar
toekomst. Ook al komen er nog vele uitdagingen aan!”

Ontwikkeld in de sociale
woningbouw
Voordat hij bij Patrimonium begon,
had Auke al jaren voor corporaties
gewerkt en daar op diverse gebieden
ervaring opgedaan. Toch startte hij
niet met de ambitie om ooit directeurbestuurder te worden. “Ik groeide
er door mijn vorige functies wel
naartoe. Het was een volgende stap
in mijn ontwikkeling. Een stap die
ik eerst aarzelend overwoog en toen
enthousiast zette toen ik de vacature
van Patrimonium zag. Mij is vanaf
mijn jeugd geleerd - én voorgedaan
door mijn moeder - dat je dienstbaar
behoort te zijn en je talenten goed
moet benutten. De ‘noaberplicht’ is
mij dus met de paplepel ingegoten.
Die achtergrond maakt je, denk ik,
zeer geschikt voor het werken in een
woningcorporatie.”

Parlementaire enquête en
Woningwet
Auke begon bij Patrimonium nadat
er enorme wantoestanden waren
geconstateerd in het bestuur van
met name woningcorporaties in het
Westen. “Dat had grote gevolgen
voor alle corporaties in het land.
Niet alleen moesten we bijdragen
om de schade elders te repareren,
ook kwam er een parlementaire
enquête en een nieuwe Woningwet.

Die wet zorgde er onder andere
voor dat huurders een andere rol en
meer verantwoordelijkheid kregen.
Die kunnen ze bij ons invullen in
het Huurders Platform Patrimonium
Groningen, het HPPG, dat onlangs is
opgestart met enthousiaste huurders.
Bovendien moesten we meer
afdragen aan de overheid. Dit alles
zorgde ervoor dat we meer moesten
doen met minder middelen. Als
woningcorporatie moesten we dus
sterk veranderen.”

Uitdagingen
Maar er waren meer uitdagingen.
Door veranderingen in de zorgfinanciering moest Patrimonium voor
de meeste van haar zorgcomplexen
andere bestemmingen en huurders
zoeken. “Dat was geen geringe
opgave. Maar we hebben daar
zelf ideeën voor ontwikkeld en er
vervolgens goede bestemmingen en
huurders voor gevonden.” Nog een
andere uitdaging. “In de loop van de
jaren zijn de wensen van huurders
veranderd. Ze willen meer te kiezen
hebben en anders communiceren.
Ook daarom zijn wij twee jaar
geleden gestart met het wijzigen van
de organisatie. We hebben nu een
heel andere organisatieopzet en zijn
nog meer huurdersgericht, efficiënter.
Ook kunnen we beter onze ambities

Auke de Vries

op het gebied van nieuwbouw en
duurzaamheid aan. Momenteel zitten
we midden in de vervanging van
onze automatisering. Die voorziet
ook in een digitaal huurdersportaal.”

Terug- en vooruitkijkend
Hoe kijkt Auke terug op zijn
jaren tot nu toe bij Patrimonium?
“Ik ben heel dankbaar dat we
met onze mensen de uitdagingen
aankonden, dat we onze christelijke
identiteit hebben behouden en dat
we door de organisatiewijziging
ook de nieuwe uitdagingen met
vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Behalve de samenwerking met onze
medewerkers vind ik ook het contact
met onze huurders, de gemeente,
zorg en welzijn instellingen en de
collega corporaties constructief en
fijn. Maar tevens ben ik blij dat ik na
de tropenjaren meer tijd kan besteden
aan mijn gezin. Mijn vrouw gaat
bijna tegelijk met mij met pensioen.
Dat komt mooi uit!” Maar Auke sluit
niet uit dat hij nog op een andere
wijze iets gaat betekenen voor de
sociale woningbouw. Want zijn
talenten en ervaring wil hij uiteraard
niet geheel onbenut laten.
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Woonkostenkrant

COLOFON PUBLIEK

Hoe kunt u uw woonlasten
verlagen?
Uw woonkosten bestaan uit meer dan
alleen de huur. U betaalt immers ook
voor water, gas en elektriciteit.
Daarnaast heeft u een inboedelverzekering en zijn er nog de
heffingen van de gemeente en het
waterschap. Zeer waarschijnlijk kunt
u deze kostenposten verlagen.

Hoe? Dat kunt u lezen in de Woonkostenkrant die Patrimonium u
aanbiedt. We stuurden u deze krant
samen met Patrimonium Publiek.
In de krant staan handige tips waarop
en hoe u kunt besparen én nuttige
informatie.

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.

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
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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 kantoortijden)

christelijke
woningstichting

PATRIMONIUM
Peizerweg 136 - Groningen
Postbus 907
9700 AX Groningen

Tel. (050) 529 99 99
info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl

Postbus 907, 9700 AX Groningen
Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
maandag t/m donderdag:
09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur
vrijdag: 09.00 - 12.30 uur

