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Voorwoord
Deze week ben ik begonnen als uw nieuwe bestuurder van Christelijke 
Woningstichting Patrimonium. Starten bij een nieuwe organisatie 
midden in de “coronaperiode” is een bijzondere ervaring. In zo’n eerste 
periode is juist het persoonlijke contact belangrijk: kennismaken, 
ontmoeten, luisteren, werkoverdracht, etc. Zaken die allemaal net even 
anders gaan dan voorheen. Nu werken veel mensen vanuit huis. 
Toch beginnen een aantal zaken weer langzaamaan op gang te komen. 
Zo worden er diverse maatregelen genomen om ook op kantoor 
rekening te houden met de omstandigheden waar we nu inzitten. 
Auke de Vries schrijft verderop in deze editie meer over de maatregelen 
die zijn genomen en de impact van die coronamaatregelen op onze 
dienstverlening voor u als huurder.

Auke de Vries heeft op 1 juni 2020 het stokje aan mij overgedragen. 
De afgelopen 10 jaar is hij werkzaam geweest bij Patrimonium. In die 
periode zijn er volkshuisvestelijk hele mooie resultaten geboekt. Denk 
aan de vele verduurzamings- en woningverbeteringsprojecten of de 
nieuwbouw in Selwerd, Beijum en Corpus den Hoorn. Ook binnen de 
organisatie zijn er veel zaken veranderd en heeft Patrimonium zich 
ontwikkeld tot de mooie organisatie zoals die er nu staat. Dit alles om 
te zorgen voor een goede dienstverlening voor u als huurder en voor 
goede betaalbare woningen in de stad. In de voorgaande nummers van 
Patrimonium Publiek hebben al veel van deze veranderingen gestaan. 
Eén daarvan is de nieuwe samenstelling van Huurders Platform 
Patrimonium Groningen (HPPG). Een goede samenstelling is van grote 
waarde voor u als huurder en voor ons als organisatie. De HPPG stelt 
zich in deze editie aan u voor en de acht HPPG-leden geven aan wat 
hun drijfveren zijn om zich te gaan inzetten voor het platform en voor 
u als huurder.

Verder bouwen we niet alleen aan de organisatie, maar ook in stenen. 
De bouw van het integraal kindcentrum en de jongerenappartementen 
in Beijum vordert gestaag. Aan het eind van het jaar verwachten we dat 
de oplevering zal plaatsvinden. Zo proberen we zo veel mogelijk zaken 
door te laten lopen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Net als 
heel Nederland, volgen we de ontwikkelingen nauwlettend om zo goed 
te kunnen blijven inspelen op de meest recente ontwikkelingen. 
Via onze website vindt u daarom altijd de meest actuele informatie 
over aanpassingen in onze dienstverlening. Een veilige en goede 
dienstverlening aan onze huurders is daarbij onze focus. 

We wensen u een fi jne zomer 
en blijf gezond!

Bas Krajenbrink
Bestuurder

Voorzieningen-
Wijzer
Eerste fase van de 
VoorzieningenWijzer succesvol!

In de vorige uitgave van Patrimonium Publiek 
is aangekondigd, dat vanaf januari als proef 
aan 100 huurders in de wijk Vinkhuizen 
een gratis adviesgesprek wordt aangeboden 
met een onafhankelijk bespaarexpert van de 
VoorzieningenWijzer. Hiermee willen we onze 
huurders helpen, die elke maand weer moeite 
hebben om alle vaste lasten te betalen. 

Goed resultaat!
Op het moment van de corona uitbraak heeft de 

VoorzieningenWijzer 60 huishoudens van 100 

huishoudens kunnen bezoeken. Wat opvalt is dat 

er grote verschillen zitten in het gemiddeld te 

behalen voordeel tussen de verschillende types 

huishoudens (variërend tussen € 250,- en € 800,-

). Zo zien we dat er bij de bezochte gezinnen 

aanzienlijk meer voordeel behaald kan worden, 

dan bij de overige huishoudens. Gemiddeld 

kunnen de 60 bezochte huishoudens een voordeel 

behalen van € 358,65 per huishouden per jaar!

Hoe nu verder?
Aangezien de medewerkers van de 

VoorzieningenWijzer vanwege het coronavirus op 

dit moment geen huisbezoeken mogen afl eggen, 

worden de gesprekken nu telefonisch en/of door 

middel van videobellen gevoerd. Op deze manier 

willen we proberen om onze huurders ook in deze 

moeilijke (corona)tijd te helpen. 

Ook wordt de VoorzieningenWijzer vanwege 

het coronavirus versneld door de gemeente 

Groningen aangeboden aan mensen die zich 

melden bij het Loket Werk en Inkomen voor 

een uitkering én aan mensen die zich melden bij 

Patrimonium omdat ze de huur niet meer kunnen 

betalen. De medewerkers van Eerste Hulp bij 

Geldzaken bieden ook de VoorzieningenWijzer 

aan.
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Een nieuw gezicht bij Patrimonium: 
Schilder Dennis Brouwer

In september 2019 ging Dennis Brouwer bij ons aan de 

slag als schilder. Hij is de opvolger van onze schilder Wim 

Hartman. Wim ging met pensioen. Dennis stelt zich graag 

aan u voor:

“Ik woon in Hoogezand, ik ben getrouwd en heb twee 

kinderen. Verder sport ik graag, ik doe aan zaalvoetbal. 

Ook heb ik een seizoenkaart bij FC Groningen. Sinds 

mijn zestiende jaar heb ik gewerkt bij verschillende 

schilderbedrijven. In september 2019 ben ik als schilder 

begonnen bij Patrimonium. Dit werk doe ik met heel veel 

plezier! Ik hoop u snel te ontmoeten!”

De Beukenhorst op OOG TV:
Oog voor Senioren

Op zondag 8 maart besteedde OOG TV aandacht aan 
het wonen in de ovale woontoren De Beukenhorst 
in Selwerd. Dat gebeurde in een afl evering van het 
programma Oog voor Senioren van de Regionale 
Senioren Omroep. 

Het programma werd uitgezonden vanuit zorgcomplex 

De Es, dat naast De Beukenhorst staat. Onze bestuurder 

Auke de Vries en onze woonconsulent Ineke Dijkstra 

kwamen ook aan het woord in de uitzending. Tevens 

werden er twee nieuwe bewoners van De Beukenhorst, 

mevrouw Hopman en mevrouw Van Wijk, geïnterviewd. 

Wilt u de uitzending bekijken? 

Dat kan via: https://rtv-rso.nl/qtvideo/oog-

voor-senioren-tv-maart-2020-vanuit-de-es/

Klantportaal en nieuwe telefooncentrale
In de vorige uitgave van Patrimonium Publiek is gesproken over het klantportaal en de nieuwe telefooncentrale. 

Vanwege de coronacrisis heeft zowel het uitrollen van het klantportaal als het installeren van de nieuwe telefooncentrale 

vertraging opgelopen. Op korte termijn worden beide projecten weer opgepakt. In september zal er worden gestart met 

het klantportaal. Vanaf september wordt u als huurder, op de hoogte gebracht van het nieuwe klantportaal en ontvangt 

u inloggegevens van het nieuwe klantportaal. We doen dit in fases. U kunt binnen het klantportaal heel makkelijk uw 

gegevens inzien en wijzigen of een reparatieverzoek doorgeven.
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De coronacrisis: een onwerkelijke werkelijkheid
Corona raakt ons allemaal en 
overal. Ook voor u als huurder 
en voor ons als organisatie zijn 
de gevolgen merkbaar. Vanaf de 
dag dat de RIVM-maatregelen 
van kracht zijn, hebben we ons 
gefocust op onze belangrijkste 
taak: hoe kunnen we onze 
huurders nog behulpzaam en veilig 
van dienst zijn?

De stand van zaken: we hebben 

noodgedwongen ons kantoor moeten 

sluiten. Waar mogelijk werken we 

vanuit huis. Het fysieke contact met 

de huurder vermijden we zoveel 

mogelijk. Maar we doen wat we 

moeten doen! Vooraf het bezoek 

vragen we huurders of ze ziek 

zijn. Zo niet, dan handelen we de 

spoedklachten af. 

De huuropzeggingen en verhuizingen 

kunnen gewoon doorgaan. Voor 

de renovatieklussen voeren we 

in overleg met aannemers zoveel 

mogelijk het buitenwerk uit. Klussen 

ín de woning doen we altijd in 

overleg en na toestemming van de 

huurder. Samen met onze aannemers 

stelden we het protocol ‘Samen 

Veilig Doorwerken’ op. Voor ieders 

veiligheid hebben we daarvoor onze 

hele organisatie op de kop moeten 

zetten. Maar u blijft als huurder voor 

ons voorop staan!

Wel hebben we in overleg met 

het HuurdersPlatform HPPG 

de voorgestelde huurverhoging 

doorgevoerd ondanks deze 

coronacrisis. Waarom? Om de 

komende jaren extra te kunnen 

investeren. Onder andere in de 

verduurzaming van onze woningen. 

Maar komt u als huurder in de knel 

met de betaling van de huur? Meld 

ons dit zo snel mogelijk! We willen 

graag in overleg met u naar een 

oplossing zoeken.

Hoe lang gaat deze crisis duren? 

Dat weet niemand. Maar nu 

de overheidsmaatregelen iets 

versoepeld zijn, pakken we het 

klachtenonderhoud weer wat op. 

Er liggen veel meldingen die we de 

komende tijd hopen te verwerken. 

Voor ons allen is dit een bijzondere 

tijd. Ik zelf werk al ruim acht weken 

vanuit huis. De laatste weken was 

ik een paar keer op kantoor om op 

te ruimen en de overdracht voor te 

bereiden. Want op 1 juni zal 

Bas Krajenbrink mij als bestuurder 

opvolgen. 

De afgelopen jaren heb ik graag 

en met heel veel plezier voor 

Patrimonium gewerkt. Ik heb er veel 

vertrouwen in dat mijn opvolger - 

samen met onze medewerkers - de 

uitdagingen die er liggen voor de 

organisatie goed zal oppakken.

Ik wens u alle goeds.

Auke de Vries



5

Patrimonium zet zich in voor Voedselbank:
Medewerkers bezorgen voedselpakketten 

Stichting Present Groningen 
coördineert voor de voedselbank 
het bezorgen van honderden 
voedselpakketten in de stad 
Groningen. Door het coronavirus 
is de voedselbank dicht voor haar 
cliënten. De voedselbank vond 
het niet meer verantwoord om de 
cliënten de pakketten op te laten 
halen. Daarom zocht Stichting 
Present vrijwillige bezorgers.

Zorgen voor elkaar
Daartoe deed de stichting een 

oproep. In deze bijzondere tijd wil 

Patrimonium graag een bijdrage 

leveren aan maatschappelijke 

initiatieven die in het teken staan van 

zorgen voor elkaar. Daarom hebben 

we ons aangemeld om vrijwilligers te 

leveren. 

Het samen doen
Elke dag moeten er zo’n honderd-

twintig voedselpakketten worden 

bezorgd, zes dagen per week. 

Behalve Patrimonium helpen ook de 

provincie, de gemeente, de kerken 

en FC Groningen mee. Iedere 

organisatie heeft een vaste dag in 

de week. Drie medewerkers van 

Patrimonium hebben vervolgens op 

woensdagen - op vrijwillige basis - 

voedselbankpakketten bezorgd. 

Een mooi initiatief, want we doen 

het samen!
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De HPPG behartigt de belangen van de 
Patrimonium-huurders
De leden stellen zich voor

Joke Leutscher-Bosker
“Mijn man en ik hebben ons 

vorig jaar opgegeven voor een 

appartement in Selwerd. Mijn eerste 

kennismaking met Patrimonium. De 

zin in de sollicitatieoproep voor de 

HPPG - ‘gezamenlijk overleg over 

huurders en streven naar tevreden 

huurders’ - raakte mij. In mijn 

werk en nóg steeds wil ik graag 

een steentje bijdragen aan goede 

verstandhouding en samenwerking 

met elkaar. Ik weet zeker dat 

de HPPG in 2025 voldoende 

bouwstenen heeft verzameld waarop 

verhuurder én huurder kunnen 

bouwen.”

Het Huurders Platform 
Patrimonium Groningen (HPPG) 
behartigt sinds oktober 2019 
de belangen van de huurders 
van Patrimonium. Het is 
een nieuwe, onafhankelijke 
huurdersorganisatie. Het doel van 
de HPPG? Op basis van informatie 
van huurders en in het belang van 
de huurders het gesprek aangaan 
over beleidsmatige onderwerpen 
met Patrimonium, de gemeente en 
andere partijen aangaan. Zó wil 
de HPPG invloed uitoefenen op 
beleid. 

Jaarplan en adviezen
Tot nu toe heeft de HPPG zich 

beziggehouden met de oprichting 

en het maken van een jaarplan. Ook 

heeft ze al adviezen gegeven aan 

Patrimonium over onder andere het 

Sociaal Plan Wijkvernieuwing, de 

huurverhoging, het huurbeleid en het 

ZAV-beleid. 

Bereikbaar en zichtbaar
De HPPG wil bereikbaar en zichtbaar 

zijn voor u als huurder. Door de 

coronacrises konden een aantal 

bijeenkomsten niet doorgaan. Zodra 

het weer kan, hoopt de HPPG u 

bij één van haar bijeenkomsten te 

ontmoeten. Op de website www.

hppg.nl kunt u vanaf 1 juli 2020 

zien wat de HPPG doet en kunt u 

in contact komen met de HPPG. 

Hieronder stellen de HPPG-leden 

zich in het kort aan u voor, op de 

website vindt u hun uitgebreidere 

profi elen.

Franka Veenstra
“Ik woon al vanaf 1989 in dezelfde 

woning van Patrimonium in 

Vinkhuizen. Daarom wilde ik 

graag wat doen voor de huurders 

van Patrimonium. De thema’s 

leefbaarheid, betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en duurzaamheid 

spreken mij erg aan. Vooral 

leefbaarheid! Het leek mij wel een 

uitdaging om hier mee aan de slag 

te gaan. Samen met de anderen hoop 

ik de huurders een goed luisterend 

oor te bieden. Ik wil bijdragen aan 

het realiseren van gezonde, groene 

gezellige wijken met veel leefplezier 

en goed onderhouden energiezuinige 

woningen met betaalbare huren.”

Gerard Koning
“Ik woon sinds 1982 in een woning 

van Patrimonium, in Centraal 

Wonen De Heerd in Beijum. Wij 

zijn een bewonersvereniging met 

46 huishoudens, die elk zelfstandig 

wonen en daarnaast met elkaar een 

aantal gemeenschappelijke ruimten 

en de tuinen delen. Na bijna 40 jaar 

actief in de bewonersvereniging 

wil ik mij nu meer richten op 

beleidszaken in de volkshuisvesting. 

Als lid van de HPPG hoop ik 

invloed uit te oefenen op het 

volkshuisvestingsbeleid in Groningen 

via de gemeente en Patrimonium om 

zo de belangen van de huurders te 

behartigen.”
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Marlène van de Belt
“Ik woon met veel plezier in Selwerd. 

Sinds 2015 ben ik actief in zaken 

die te maken hebben met wonen 

bij Patrimonium en in de gemeente 

Groningen. Dit doe ik nog steeds 

met veel passie en plezier! In de 

HPPG wil ik me samen met mijn 

enthousiaste collega’s inzetten om 

alles eruit te halen wat er mogelijk 

is op het gebied van leefbaarheid, 

duurzaamheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid.”

Paul Ouwinga
“Ik woon al dertig jaar in een woning 

van Patrimonium in Groningen-Zuid. 

Vele jaren heb ik mij ingezet voor 

huurders en huurdersbelangen in de 

Huurdersvereniging Groningen-Zuid. 

Daardoor wist ik ook van het bestaan 

van de HPPG en heb ik gesolliciteerd. 

Met de zeven andere leden wil ik mijn 

kennis en ervaring graag delen en 

met Patrimonium in gesprek gaan 

over de onderwerpen die ons allemaal 

raken: duurzaamheid, betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en leefbaarheid.”
Christina Bolt
“Met mijn twee kinderen woon ik 

al 18 jaar met veel plezier in de 

Rivierenbuurt. Ik werk graag in 

de moestuin die ik samen met een 

vriendin onderhoud. Het fotograferen 

van de natuur in combinatie met 

een fi etstocht maakt me ook blij. 

Ik werkte bij Lentis als begeleider 

van het Werkproject Horeca. Nu 

maak ik me sterk als vrijwilliger 

bij de HPPG. Daarin wil ik me 

bezighouden met duurzaamheid. 

Patrimonium moet van de 

overheid voor 2050 alle woningen 

opwaarderen naar energielabel B. 

We praten met Patrimonium mee 

over deze onderwerpen. Hierbij 

komen allerlei vragen aan de orde. 

Wat betekent dit voor huurders? Hoe 

gaan we samen naar een duurzame 

leefomgeving?”

Marja Menninga
“Sinds kort woon ik in de 

Beukenhorst in Selwerd met mijn 

echtgenoot en hond.

Na mijn pensionering leek de HPPG 

mij hét vrijwilligerswerk waarin ik 

me thuis zou kunnen voelen. Ik heb 

altijd al grote interesse gehad in hoe 

mensen samen in de stad leven, die 

vormen en hoe ze hun woonwensen 

realiseren. Zeker in deze tijd waarin 

Carel Meijer
“Ik huur al twaalf jaar van 

Patrimonium en voel mij erg 

betrokken bij mijn wijk en buurt. 

Vanaf mijn jeugd heb ik met een 

aantal onderbrekingen in Vinkhuizen 

gewoond. Met de HPPG willen we 

de belangen van de huurders zo goed 

mogelijk vertegenwoordigen. Mijn 

brede bestuurlijke ervaring komt 

goed van pas nu ik voorzitter ben van 

de HPPG. Mijn speciale interesses 

liggen op het gebied van de sociale 

woningbouw, het huurbeleid en de 

woonruimteverdeling.”

het gaat over duurzaamheid, 

leefbaarheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid. Hierover meedenken 

en open en eerlijk over praten in 

het belang van alle huurders van 

Patrimonium met Patrimonium en de 

gemeente vind ik een groot voorrecht. 

Ik ben de secretaris van de HPPG. 

Schroom niet om ons te vertellen hoe 

u het beleid en de dienstverlening 

van Patrimonium ervaart.”
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Start nieuwbouw KnikDak in Beijum:
Integraal kindcentrum én jongerenappartementen

Op donderdag 13 februari ging de bouw van KnikDak 
aan de Onnemaheerd in Beijum offi cieel van start. 
In het gebouw komt een integraal kindcentrum 
voor kinderen van nul tot twaalf jaar, maar ook 22 
jongerenappartementen voor Jongerenzorg Groningen. 
De naam KnikDak is afgeleid van de karakteristieke 
knik in het dak van het toekomstige gebouw.

Een veelzijdig gebouw
De kinderopvanglocatie biedt 

ruimte aan vier groepen en heeft een 

gemeenschappelijke centrale hal. 

De kinderopvang zal een prachtig 

ontworpen buitenruimte krijgen met 

voldoende speelgelegenheid voor 

de kinderen. De appartementen voor 

Jongerenzorg Groningen zijn per 

lift bereikbaar en worden ongeveer 

vijftig vierkante meter groot. Ze 

hebben een woonkamer met open 

keuken, een ruime slaapkamer en 

een badkamer. Daarnaast heeft 

Jongerenzorg straks op de begane 

grond een activiteitenruimte. 

Onthulling bouwbord
Wethouder Roeland van der Schaaf 

van de gemeente Groningen en 

Auke de Vries, bestuurder van 

Patrimonium, onthulden samen 

met vier enthousiaste kinderen van 

kinderopvang SKSG en de Dom 

Helder Camaraschool het bouwbord. Dit bouwbord 

is omlijst met handafdrukken van kinderen van beide 

instellingen. De bouw van het aardbevingsbestendige, 

energieneutrale en gasloze gebouw zal eind 2020 gereed 

zijn. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. 

We verwachten dat voor de zomervakantie het hoogste 

punt is beereikt. 

e karakteristieke 
e gebouw.

We verwachten dat voor de zomervakantie het hoogste 

punt is beereikt. 
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Nieuwe sticker op liften 
Patrimonium
In de loop van dit jaar wordt er een nieuwe sticker geplaatst op alle liften in de 

complexen van Patrimonium. De reden hiervan is dat er vorig jaar een ongeval 

met een handbeklemming plaatsvond in een van de liften. Een jongetje van vier 

jaar is gewond geraakt aan zijn hand door beklemming van zijn hand tussen de 

schuifdeur van de lift waarin de deuren verdwijnen. De betreffende lift is 

onderzocht en we kunnen u laten weten dat de lift voldoet aan alle geldende 

(veiligheids)voorschriften. Samen met het Liftinstituut, KONE en de vader van 

het jongentje is overleg geweest over hoe dit soort ongelukken in de toekomst 

mogelijk voorkomen kunnen worden. Er is afgesproken om een waarschuwings-

sticker, een soort pictogram, te ontwikkelen voor handbeklemming.

ZAV-beleid
Wilt u iets in of aan uw woning veranderen?

Patrimonium geeft huurders de 
ruimte om de woning in te richten 
naar eigen smaak en voorkeur. 
Hiervoor hebben we wel spelregels. 
Die staan in ons ZAV-beleid. ZAV 
staat voor ‘zelf aangebrachte 
voorzieningen’: veranderingen die 
een huurder zelf aanbrengt in de 
woning, zoals een nieuwe keuken, 
een ligbad of het vergroten van 
een kamer door het uitbreken van 
een muur. Ons ZAV-beleid maakt 
onderscheid tussen onroerende 
zaken en roerende zaken. 

Onroerende zaken
Onroerende zaken zijn aard- en 

nagelvaste veranderingen, zoals 

een dakraam, een keukenblok, 

wandcontactdozen, ander tegelwerk, 

plavuizen, granol of andere deuren. 

Meestal zijn deze moeilijk te 

verwijderen zonder daarbij de woning 

te beschadigen. Voor het aanbrengen 

van deze veranderingen heeft de 

huurder vooraf toestemming nodig van 

Patrimonium. 

Roerende zaken
Bij Roerende zaken gaat het om 

bijvoorbeeld zachte vloerbedekking, 

een douchecabine, laminaat, 

gordijnen, buitenverlichting, losse 

kasten of vensterbanken. Deze 

zijn meestal vrij eenvoudig uit de 

woning te halen zonder de woning te 

beschadigen. Voor deze veranderingen 

heeft de huurder geen toestemming 

nodig van Patrimonium. 

Overname
De Roerende veranderingen 

moet de huurder verwijderen bij 

de huuropzegging. Soms is het 

mogelijk om deze veranderingen 

te laten overnemen door de nieuwe 

huurder. Als de huurders daarover 

onderling overeenstemming bereiken, 

meldt de huurder dit via een 

overnameformulier. Dit formulier 

wordt bij de huuropzegging verstrekt. 

Beide huurders, de vertrekkende en 

komende, moeten het ondertekenen. 

Veranderingen buiten
Voor veranderingen aan de buitenzijde 

(roerend of onroerend) heeft u altijd 

toestemming nodig. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een zonwering, rolluiken, 

een (schotel) antenne of een luifel.

Aanvraag ZAV
Op de website van Patrimonium vindt 

u het formulier Aanvraag toestemming 

ZAV in of aan de woning.

LET OP: KNELGEVAAR
ALS DEUR OPENT

www.liftinstituut.nl/liftdeuren

HOUD UW HANDEN
WEG VAN DE DEUR
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Horizontaal
3.  Kleur van het Patrimonium-logo
4.  Tijdelijk huis van textiel
6.  Meetinstrument om luchtdruk te meten
7.  Bewegen als de vissen
13.  Voorkom je door tijdig te drinken
14.  Langere tijd waarin je niet hoeft te 
 werken
15.  Hotel boeken
16.  Houdt de zon uit het raam
18.  Nieuwe bestuurder van Patrimonium 
19.  Insect dat je uit de slaap kan houden
20.  Bloem met bol van pluisjes
23.  Lievelingsbloem van Prins Bernhard
24.  Adelijke plek in Groninger binnenstad
25.  Reisdoel
28.  Bloem die bloeit
29.  Kun je in liggen tussen twee bomen

Kruiswoordraadsel
De spelregels voor dit kruiswoord- raadsel 
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! 

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. 

Verticaal
1.  Bruinen
2.  Klein pleintje in de tuin
5.  Fok met getinte glazen
8.  Zwemkleding vernoemd naar eiland
9.  Middel voor plaatselijke schaduw
10. Smeermiddel tegen verbranden
11. Speel je met een pluimpje bij windstil weer
12. Toestel om buiten vlees te roosteren
17. Tot rust komen door niet te stressen
21. Grootste hemellichaam in ons zonnestelstel
22. Schilder van zonnebloemen
26. Nationale bloem van Nederland
27. Zoete zomerse verkoeling
28. Natuurlijke producent van honing

Patrimonium wil een bijdrage 
leveren aan goed wonen 
door goed en duurzaam 
rentmeesterschap. 
Dit doen we met respect 
en bewondering voor de 
aarde. Ons handelen laten 
we dan ook niet bepalen 
door rendement op korte 
termijn. Want we willen ook 
onze kinderen een duurzame 
toekomst bieden, zodat 
goed wonen voor iedereen 
gewaarborgd blijft. Vanuit 
deze drijfveren hebben 
wij een ambitieuze duurzaamheidsvisie opgesteld. Voor een 
duurzame samenleving nu en in de toekomst! 

In 2050 bereikt
Deze visie helpt ons om iedere dag de juiste vragen te stellen en 

bewuste besluiten te nemen. We werken samen aan Duurzaam 

Wonen, Duurzaam Vastgoed en Duurzame Bedrijfsvoering. Voor 

deze onderdelen hebben we omschreven wat we in 2050 bereikt 

willen hebben op het gebied van materiaalgebruik, energiegebruik, 

groen en mobiliteit. 

Onze ambitie
Onze ambitie in het kort: ‘In 2050 zijn al onze woningen 

aardgasvrij, gaan onze huurders bewust en zuinig om met hun 

woning en hun woonomgeving. Onze medewerkers gaan bij alle 

keuzes uit van beperking van de milieuschade. Indien mogelijk 

leveren onze keuzes juist een positieve, herstellende bijdrage aan 

het milieu en de mensen.’

Samenwerken
Deze ambitie hebben we vertaald in doelen. Die kunt u lezen in 

onze duurzaamheidsvisie. Met deze doelen gaan we komende jaren 

aan de slag. En: we vullen ze verder aan, samen met onze huurders 

en samenwerkingspartners. Wilt u onze duurzaamheidsvisie lezen? 

U kunt deze downloaden op onze website.

De duurzaamheidsvisie 
van Patrimonium:
Bijdragen aan goed wonen met respect en 
bewondering voor de aarde
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ONDERHOUDSKLACHTEN PATRIMONIUM: 
tijdens kantooruren, tot 16.30 uur: 
050 529 99 99
klachten-inspreekapparaat: 
050 529 99 60 
spoed: 050 529 99 70 (buiten 
kantoor tijden)

GLASBREUK: Glasservice Boekema BV 
050 579 14 68

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

TEKST: Harm Draaijer
DRUK: Drukkerij de Bruin
PRODUCTIE: VOOR Communicatie & Creatie

CAI (KABEL): Ziggo 0900 1884

STORING CV: Feenstra Verwarming
088 84 55 000

VERSTOPPING RIOOL/AFVOER: 
RRS Groningen/Drenthe
0598 696530

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

HUURTOESLAG: Belastingdienst
0800 0543 
www.toeslagen.nl

BELANGRIJKE NUMMERS

OPENINGSTIJDEN PATRIMONIUM: 
maandag t/m donderdag: 
09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur
vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Postbus 907, 9700 AX Groningen
Peizerweg 136, 9727 AP Groningen
info@patrimonium-groningen.nl
www.patrimonium-groningen.nl
 

COLOFON PUBLIEK

VERSCHIJNING: twee keer per jaar

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

Huurverhoging 2020
Ook dit jaar voert Patrimonium op 
1 juli haar jaarlijkse huurverhoging 
door. Hierover hebben we al onze 
huurders een brief gestuurd. Voor 
de hoogte van de huurverhoging 
houden we ons aan de afspraken 
die zijn gemaakt in het Sociaal 
Huurakkoord. Dat akkoord is 
gesloten door de Woonbond en 
Aedes.

Positief advies
In het Sociaal Huurakkoord is 

afgesproken dat de totale huursom 

niet hoger mag zijn dan de infl atie. 

In tegenstelling tot 2019 bestaat de 

huursom in 2020 alleen uit de 

jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 

voor zittende huurders. De huur-

aanpassing van woningen die een 

nieuwe huurder krijgen is niet meer 

opgenomen in de huursom. We 

hebben ons huurverhogingsvoorstel 

voorgelegd aan het Huurders 

Platform Patrimonium Groningen 

(HPPG), de onafhankelijke 

huurdersorganisatie die de belangen 

van de huurders van Patrimonium 

behartigt. Dit leidde tot een positief 

advies over het huurbeleid met een 

huurverhoging van 2,6% (de infl atie).

Ons huurbeleid 2020 is te vinden op 

onze website.

In de problemen?
De coronacrisis zorgt voor veel 

onzekerheid. De overheidsmaat-

regelen hebben grote invloed op het 

sociale leven en de economie in 

Nederland. Veel mensen maken zich 

zorgen over hun persoonlijke situatie. 

Komt u door de crisis in 

betalingsproblemen? Kunt u de huur 

niet meer betalen? Neem dan contact 

met ons op! We denken graag met u 

mee over een oplossing. Ook voor 

andere vragen over de huurverhoging 

kunt u contact met ons opnemen. 

Dat kunt u doen via huurverhoging@

patrimonium-groningen.nl. 

Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk 

beantwoorden.


