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Wat vinden de huurders van Patrimonium?

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en de beste wensen voor 2021!
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Voorwoord
De kerstdagen zijn niet meer ver weg. Het kerstfeest waarbij we 
stilstaan bij de geboorte van Jezus. Kerstfeest is ook het feest van de 
hoop. Hoop die we juist in deze periode zo goed kunnen gebruiken. 
De lange coronacrisis doet veel met onze samenleving. Iedereen heeft 
er mee te maken. De een wat meer dan de ander, maar we hopen 
allemaal dat we in de eindfase van deze pandemie zitten.

Staan we dan stil op dit moment? Nee, gelukkig niet. Zo fi etste ik 
onlangs met twee collega’s langs een aantal van onze verduurzamings-
projecten die nu in uitvoering zijn. Mooi om te zien dat ondanks alle 
beperkende coronamaatregelen die op ons afkwamen, we de 
verduurzaming van woningen konden doorzetten. Dat is natuurlijk soms 
best passen en meten voor bewoners, de aannemer en projectleiders 
om alles binnen de corona-protocollen uit te voeren. 

Maar de opgave om onze woningen te verduurzamen is ons veel waard. 
Als rentmeester willen we zuinig omgaan met onze aarde en eraan 
bijdragen dat ook toekomstige generaties goed kunnen blijven wonen en 
leven. En voor de huidige bewoners betekent een energiezuiniger 
woning ook lagere energielasten. Gelukkig blijft het niet bij deze paar 
projecten. De komende jaren staan er honderden woningen op de 
nominatie om te worden aangepakt. Daarover leest u meer verderop in 
deze Patrimonium Publiek. 

Ook vindt u in deze editie informatie over de invoering van ons 
klantportaal. Een portaal op internet waar u als huurder snel en simpel 
uw gegevens kunt inzien en ook op uw eigen moment verzoeken aan 
ons kunt doorgeven. Daarmee hopen we de dienstverlening aan u te 
verbreden. U kunt nu meer zaken digitaal afhandelen, als u dat wenst. 
Een waardevolle aanvulling in deze periode waarin we steeds meer 
aangewezen zijn op digitaal contact. Toch hopen we ook u snel weer 
onze normale dienstverlening te kunnen bieden, bijvoorbeeld via 
persoonlijk contact aan de balie. 

Over persoonlijk contact gesproken! We staan vlak voor een periode die 
door veel mensen als warme feestdagen wordt omschreven. Toch zijn er 
ook heel veel mensen die deze periode juist als extra zwaar ervaren. 
Zeker nu in combinatie met corona. Mensen hebben juist nu behoefte 
aan een luisterend oor, een helpende hand of iemand die naast hen 
staat. Zou het niet mooi zijn als we hierin met elkaar een bijdrage 
kunnen leveren?

Rest mij om, mede namens alle 
medewerkers van Patrimonium, 
u gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig 2021 te wensen!

Bas Krajenbrink
Bestuurder

Jaarlijks vergelijkt onze brancheorganisatie 
Aedes woningcorporaties met elkaar om te 
kijken hoe ze presteren voor hun huurders 
én de samenleving. Het vergelijken van 
organisaties heet ook wel ‘benchmarken’. 
Aedes vergelijkt de woningcorporaties op 
vijf punten: huurdersoordeel, bedrijfslasten, 
onderhoud & verbetering, duurzaamheid en 
beschikbaarheid & betaalbaarheid. En hoe 
scoorde Patrimonium op deze punten? 

Jaarlijks worden 
corporaties 
vergeleken
Hoe scoort Patrimonium?
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Meer gegevens over de Aedes-benchmark vindt u 

op onze website.
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Wat vinden de huurders van Patrimonium?
Continu onderzoek naar tevredenheid van onze klanten

Dagelijks doen we allerlei dingen voor en met onze huurders. Maar hoe 
doen we dat? En wat vinden onze huurders daarvan? Waar kunnen we 
onze dienstverlening verbeteren? Om op dit soort vragen antwoorden te 
krijgen, zijn we in 2020 gestart met een voortdurend klantonderzoek. Met 
de uitkomsten kunnen we bij Patrimonium onze manier van werken - onze 
processen - waar nodig verbeteren.

Het klanttevredenheidsonderzoek 

wordt door bureau KAW uitgevoerd, 

dit gebeurt via vragenlijsten en 

telefonisch contact. Er worden vijf 

processen onderzocht: algemene 

dienstverlening, nieuwe huurders, 

vertrekkende huurders, reparaties en 

planmatig onderhoud. Het onderzoek 

richt zich dit jaar op de eerste vier 

processen. Volgend jaar wordt 

planmatig onderhoud toegevoegd aan 

het onderzoek. 

Verwachtingen
Via een dashboard kunnen we 

dagelijks, op elk moment, het 

onderzoek volgen. Dat is belangrijk. 

Want dan kunnen we heel snel 

reageren bij mogelijke negatieve 

klantbevindingen. Aan de hand van 

positieve belevingen verbeteren we 

onze werkprocessen. 

Patrimonium wil u als huurder 

graag zo goed mogelijk van dienst 

zijn. Uw waardering of suggesties 

tot verbetering helpen ons de 

dienstverlening te optimaliseren. 

Langs deze weg willen we alle 

huurders die al aan het onderzoek 

hebben meegedaan hartelijk 

bedanken. 

De laatste Patrimonium-klus voor Geert!
Onlangs ging Geert Hut met 
pensioen. Een welverdiend 
pensioen, want Geert startte al op 
vijftienjarige leeftijd in de bouw 
en heeft 38 jaar bij Patrimonium 
gewerkt. Veel huurders, vooral in 
Vinkhuizen, herkennen in Geert 
een vriendelijke en sociale vakman. 

Sociale aspect
“Aan de ene kant zal ik dit werk 

- en dan vooral mijn collega’s en de 

huurders - wel missen. Patrimonium 

is een organisatie met een prettige 

werksfeer en ik kon het ook altijd 

goed vinden met de huurders. Door 

het sociale aspect ging ik altijd 

met plezier naar mijn werk.” Geert 

zal niet in een zwart gat vallen na 

zijn pensionering. “Nee, ik heb nu 

veel meer tijd voor mijn familie en 

kleinkinderen. En ook voor mijn 

hobby’s.”

Leermeester
Het laatste wat Geert voor 

Patrimonium heeft gedaan was het 

plaatsen van een nieuwe keuken 

in een appartement dat vrijkwam 

voor een nieuwe huurder. Dit deed 

hij samen met Niels Hegger, onze 

jongste technisch servicemedewerker. 

Niels neemt in feite de hamer van 

hem over. Is Niels een beetje goed 

in zijn vak, vroegen we aan Geert, 

toen we de foto namen. Niels was 

hem voor: “Dat moet haast wel, 

Geert heeft mij als leermeester zelf 

opgeleid bij Patrimonium!” Geert 

was namelijk behalve een erkend 

vakman ook een erkend leermeester.
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Nieuwbouw tot 2028
Forse ambitie van gemeente én Patrimonium

Nog dit jaar zal ons project 
KnikDak aan de Onnemaheerd in 
Beijum worden opgeleverd. 
Het project omvat 22 jongeren-
appartementen en een integraal 
kindcentrum. Elders in Beijum 
zijn we aan het kijken of we in de 
nabijheid van de Isebrandtsheerd 
op de oude schoollocatie woningen 
kunnen realiseren. Maar we gaan 
de komende jaren veel meer 
nieuwbouwwoningen realiseren. 

Woonvisie
De gemeente Groningen heeft dit jaar 

haar nieuwe woonvisie vastgesteld: 

‘Een thuis voor iedereen’. Deze visie 

voorziet tot 2028 in een forse 

nieuwbouwambitie om beter te 

voldoen aan de woonvraag binnen 

onze gemeente. De visie voorziet 

uiteraard ook in een ambitie op het 

gebied van sociale woningbouw. 

Suikerunie-terrein
Patrimonium deelt - net als de andere 

woningcorporaties - deze woonvisie 

en gaat dan ook een stevige bijdrage 

leveren aan het realiseren van de 

sociale woningbouw. Zo gaan we tot 

2028 ongeveer 500 nieuwe woningen 

toevoegen aan ons woningbezit. Een 

gedeelte van deze woningen wordt 

gerealiseerd op het terrein van de 

voormalige Suikerunie waar de 

komende decennia een nieuwe 

woonwijk zal ontstaan. 

Bestaande wijken
Daarnaast zijn we met de gemeente 

Groningen en diverse grondeigenaren 

in gesprek om in bestaande wijken 

waar we al woningen verhuren, 

nieuwe woningen te ontwikkelen op 

locaties die van functie zullen 

veranderen. Ook gaan we de 

komende jaren ongeveer 245 van 

onze woningen vervangen door 

nieuwbouw. Deze afspraken leggen 

we vast in de prestatieafspraken die 

we elk jaar met de gemeente 

Groningen opstellen. Komende jaren 

zullen we u via Patrimonium Publiek 

op de hoogte houden van boven-

genoemde ontwikkelingen. 

voorziet tot 2028 in een forse Groningen opstellen. Komende jaren 

zullen we u via Patrimonium Publiek

op de hoogte houden van boven-

genoemde ontwikkelingen. 
KnikDak in Beijum
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Regel uw Patrimonium-zaken online 24/7!
Meld u aan voor ons klantportaal én maak kans op een waardebon

Altijd en overal kunt u via internet allerlei 
zaken regelen. Misschien doet u dat al. 
Bijvoorbeeld bij uw bank, super markt of 
verzekering. Vele van uw Patrimonium-zaken 
kunt u nu ook online regelen. Hoe? Via het 
klantportaal van Patrimonium: Mijn 
Patrimonium. 

Wat kunt u regelen via het 
klantportaal?
Via Mijn Patrimonium kunt u in uw eigen online 

omgeving gemakkelijk zelf uw zaken regelen, 

inzien en of wijzigen. Zoals het inzien van uw 

persoonlijke gegevens (huursamen stelling/

contractinformatie), het plannen van een reparatie-

verzoek of het stellen van een vraag. Door dit 

klantportaal kunnen we u nog beter en sneller van 

dienst zijn. 

Hoe werkt het?
Het huurdersportaal wordt gefaseerd ingevoerd. 

Dit betekent dat de huurders niet gelijktijdig een 

brief over het huurdersportaal ontvangen. In de 

brief staat o.a. de aanmeld instructie en 

Het klantportaal van Patrimonium.

registratiecode (inloggen) vermeld. Als alle brieven zijn 

verstuurd wordt het klantportaal gekoppeld aan onze website. 

Iedere honderdste aanmelding ontvangt een waardebon van 

bol.com ter waarde van 20 euro!

Pas op met het opslaan van spullen in kelders 
en schuurtjes
Patrimonium is niet aansprakelijk

Bewaart u spullen in een kelder of een enkelsteens 
schuurtje? Verpak uw goederen dan met zorg, 
bijvoorbeeld in goed afsluitbare bakken. 
Want onverwarmde en niet geïsoleerde ruimtes, zoals 
kelders en schuurtjes, kunnen erg vochtig zijn. 
Er is vaak uitsluitend natuurlijke ventilatie aanwezig. 
Goederen van metaal, zoals gereedschap, kunnen 
gaan roesten door vocht. Ook andere materialen zoals 
papier, elektronica, karton en textiel kunnen worden 
aangetast. 

Geef lekkages door
Ook kan er door vorming van schimmels en bacteriën een 

muffe geur in de vochtige ruimte ontstaan. Daardoor kunnen 

spullen gaan ruiken. Dicht natuurlijke ventilatieopeningen 

dus niet af en geef eventuele lekkages direct aan ons door. 

Let wel: Patrimonium is niet aansprakelijk voor opgeslagen 

spullen in vochtige ruimten, verzekeringen keren vaak 

niet uit bij dit soort vochtschade. Heeft u vragen over dit 

onderwerp? Dan horen wij het graag. U bereikt ons via 

info@patrimonium-groningen.nl
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Patrimonium werkt hard aan duurzaamheid
Wat deden we in 2020 en doen we in 2021?

Damsterdiep
Aan het Damsterdiep hebben we bij 

145 appartementen de daken 

vervangen, de gevels geïsoleerd, cv-

ketels vervangen, CO2-gestuurde 

ventilatie geïnstalleerd en glas 

vervangen waar nodig. Deze duur-

zaamheidswerkzaamheden zijn 

gecombineerd met planmatig 

onderhoud. Na samenspraak met de 

bewoners zijn ook zonnepanelen 

aangebracht. 

Begrip
Door de Corona-crisis lopen 

projecten vaak anders dan gedacht en 

gepland. Ook aan het Damsterdiep. 

Het project vergde veel van de 

bewoners in deze tijd waarin veel 

mensen aan huis werken. We zijn blij 

dat de huurders begrip op konden 

brengen voor de onvermijdbare 

overlast. 

Vinkhuizen
In Vinkhuizen is in oktober gestart 

met het planmatig onderhoud aan 136 

eengezinswoningen. Van deze 

woningen worden de daken ver-

vangen en de bijkeukens geïsoleerd, 

maar worden ook kunststofkozijnen, 

CO2-gestuurde ventilatie, vloer-

isolatie en spouwmuurisolatie 

aangebracht. In Vinkhuizen gaan we 

bovendien 126 appartementen in de 

Saffi erfl at verduurzamen vanaf 

januari 2021. De balkonhekken 

worden daar vervangen en gaan we 

aan de slag om de verduurzaming 

van de Diamantfl at voor te bereiden.

De Wijert
In de Wijert is er gestart met het 

grootonderhoud en duurzaamheids-

werkzaamheden aan 72 portiek- en 

etagewoningen. Het gaat onder 

andere om dak- en kozijnvervanging, 

CO2-gestuurde ventilatie, nieuwe 

voor deuren, vloerisolatie, na-

isolering van de gevels en waar nodig 

glaswerkver vanging en beton- en 

voegreparatie.

Zonnepanelen
Op het Talmahuis, de Merwedefl at 

aan de Merwedestraat, de Zuiderfl at 

in de Wijert-Zuid, Munsterheerd in 

Beijum, de Plantinafl at in Vink-

huizen, en op ons eigen kantoor-

gebouw aan de Peizerweg zijn 

zonnepanelen geplaatst. Deze worden 

aangesloten op de grote algemene 

meter. Hierdoor gaan de service-

kosten van de bewoners omlaag, de 

zonnestroom wordt gebruikt voor de 

verlichting in de gemeenschappelijke 

ruimtes en de liften.

Patrimonium wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Nu en in de 
toekomst. Daarvoor hebben we een ambitieuze duurzaamheidsvisie. Op 
basis van deze visie werken we aan Duurzaam Wonen, Duurzaam Vastgoed 
en Duurzame Bedrijfsvoering. In 2020 voltooiden en startten we weer de 
nodige projecten om woningen te verduurzamen. In 2021 gaan we daarmee 
door. Onderstaand een greep uit onze verduurzamingsactiviteiten.

Patrimonium en Boekema Vastgoed-
onderhoud informeerden inwoners in 
de Wijert over groot onderhoud en 
verduurzaming van hun wooncomplex 
via het fi lmpje dat u 
kunt bekijken via 
de volgende link 
https://youtu.be/
Xk07629gusU 
of scan de QR-code

Selwerd 
In oktober is er met het verduur zamen 

van 40 eengezinshuizen in Selwerd 

onder andere door dak vervanging en 

dakisolatie. Bovendien worden in 

Selwerd 195 portiek- en etage woningen 

verduurzaamd de komende jaren. Ook 

worden de woningen in de toekomstige 

aardagsvrije wijk Selwerd de komende 

jaren aangesloten op het warmtenet van 

WarmteStad. 

Beijum
In het winkelcentrum oost zijn de 

woningen voorzien van een nieuwe cv-

ketel en rookgaskanaal. Ook is het dak 

geïsoleerd en de dakbedekking 

vernieuwd. De grondgebonden 

woningen zijn en worden de komende 

jaren voorzien van een schilderbeurt, 

daarbij wordt ook de mechanische 

ventilatie vervangen. 

Elders in de stad
Maar ook elders in de stad gaan we aan 

de slag met duurzaamheids- en 

renovatieprojecten. Bijvoorbeeld in de 

Huygensstraat en de Snelliusstraat in de 

Grunobuurt. En neem de Rivierenbuurt: 

daar gaan we aan het Hoornsediep 

woningen renoveren, de riolering, de 

cv-ketel en het asbest- rookgaskanaal 

vervangen, en groot onderhoud plegen. 

Kortom: Patrimonium investeert volop 

in duurzaamheid.
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Groot onderhoud en verduurzaming 
136 woningen Vinkhuizen
Bewoonster Lilian: “We zijn er echt op vooruitgegaan!”
Aan de Barnsteenstraat e.o. startte 
Patrimonium in september 2019 een 
groot project om 136 eengezins-
woningen te verduurzamen. 
Dit project werd gecombineerd met 
groot onderhoud. Lilian woont met 
haar dochter al drie jaar aan de 
Barnsteen straat: “Na de verande-
ringen aan dit huis woon ik hier nog 
fi jner dan ik al deed!” Mark Brands, 
Projectleider Nieuwbouw en 
Planmatig Onderhoud bij 
Patrimonium heeft respect voor de 
huurders: “Zo’n project is een hele 
ingreep voor de bewoners.”

Levendige straat
Lilian, werkzaam als adviseur voor 

werkzoekenden woonde eerst in 

Paddepoel. “Toen we hier in konden 

was ik al heel blij. Een ruim huis met 

een royale tuin op het zuiden, een 

speeltuin op steenworpafstand, een 

natuurgebied en een gevarieerd 

winkelcentrum vlakbij. Bovendien is 

dit een levendige straat met aardige 

mensen. We kunnen echt bij elkaar 

terecht. Het huis was na het vertrek 

van de vorige bewoner al door 

Patrimonium opgeknapt.” Maar er kon 

duidelijk nog meer gebeuren.

Vele veranderingen
“En dat gebeurde dus tijdens het groot 

onderhoud en de verduurzaming”, 

vertelt Mark. Vervolgens noemt hij een 

aantal van de vele veranderingen die 

het afgelopen jaar zijn aangebracht aan 

de woning van Lilian en die van de 

andere bewoners: “Het dak en de vloer 

op de begane grond zijn geïsoleerd, er 

kwamen kunststof kozijnen met HR++ 

Lilian met dochter en Mark Brands van Patrimonium.

glas en de bijkeuken werd nageïso-

leerd. Bovendien kwam er mechani-

sche ventilatie voor onder andere de 

badkamer en keuken.”

Vooruit gegaan
Als bewoners zijn we er op 

vooruitgegaan zegt Lilian. Zo is het 

bijvoorbeeld sneller warm in het huis 

en we horen bijna geen buitengeluiden 

meer. Heel prettig.”

Klankbordgroep
Mark geeft aan dat Patrimonium de 

bewoners zoveel mogelijk betrokken 

heeft bij het hele proces: “Zo hebben 

we bijvoorbeeld een enquête gehouden 

en de wensen van de bewoners in kaart 

gebracht. Hiervoor hebben we een 

klank bordgroep van bewoners 

gevormd. Uiteindelijk hebben we de 

bewoners tijdens inloopavonden 

gepresenteerd wat en hoe we het 

zouden gaan doen. De bewoners 

konden bij de leden van de klankbord-

groep terecht met vragen en 

opmerkingen over het project.”

 

Goede ervaringen 
Mark: “Dit project doen we met 

Buursema Bouwbedrijf. Daar hadden 

we al goede ervaringen mee. De 

medewerkers van Buursema gaan goed 

met de bewoners om.” Dat kan Lilian 

alleen maar beamen: “Ze waren altijd 

heel vriendelijk en toegankelijk. En ze 

hielden - voor zover het mogelijk was - 

rekening met ons en werkten netjes. 

We gaan ze na al deze maanden bijna 

missen in de straat!” 

In december 2020 wordt dit project 

opgeleverd.
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Preventie
“We houden ons nog steeds bezig met 

het oplossen van overlastsituaties en 

confl icten, maar nu richten we ons meer 

op het voorkomen van dit soort situaties. 

Daarbij werken we nauw samen met 

allerlei instanties die in een wijk actief 

zijn. Bijvoorbeeld het Wij-team of 

instanties die hulp verlenen, maat-

schappelijk werk, de politie of collega-

corporaties. Samen deel je je visies, 

daardoor wordt de problematiek 

duidelijker. Dat draagt mogelijk bij aan 

een effi ciënte oplossing, ook op de 

langere termijn. Dat is ook nodig, want 

vaak zit er achter een confl ict een heel 

andere of bredere problematiek.”

Corona
Jolanda vertelt dat het werk van de 

leefbaarheidsconsulenten in deze 

coronatijd wel anders gaat: “We zijn in 

toerbeurt op kantoor, de rest van de 

collega’s werkt vanuit huis. Een dag 

start, overleggen of vergade ringen gaan 

veelal via internet. Het is toch fi jn om 

collega’s live te spreken.” De coronatijd 

heeft het ook gevolgen voor de contacten 

met de huurders: “Huis bezoeken doen 

we helaas veel minder. Wel bellen we 

meer dan gewoonlijk, vooral met 

gezinnen waar er meer problematiek is 

of de zorgen rondom overlast of 

fi nanciën groter is. Tot we weer zonder 

maatregelen kunnen samen  werken, zijn 

dit goede alternatieven.” 

Aanspreken
Luisteren en in gesprek gaan zijn 

volgens Jolanda heel belangrijk om 

confl icten op te lossen of te voor-

komen. “Vaak slaan mensen een 

belangrijke stap over: elkaar op een 

rustige manier aanspreken op gedrag. 

En ook heel belangrijk: dat mensen bij 

zichzelf nagaan wat hun eigen rol in 

het geheel is.” Op de website van 

Patrimonium staan ook veel tips over 

hoe mensen een goed gesprek kunnen 

voorbereiden of de dialoog kunnen 

aangaan.

Leefbaarheidsconsulent Jolanda Schreiber
‘Door te luisteren en in gesprek te gaan kun je confl icten oplossen.’

Wonen en leven doe je in je huis, maar ook in je straat en buurt. 
Daarom besteedt Patrimonium veel aandacht aan de leefbaarheid in 
wijken. In 2018 hebben we de aanpak daarvan veranderd. Ons team 
leefbaarheidsconsulenten speelt daarin een belangrijke rol. Jolanda 
Schreiber, een van onze leefbaarheidsconsulenten, vertelt dat leefbaarheid 
bevorderen veel meer is dan confl icten of overlast oplossen.

Jolanda Schreiber en onze andere leefbaarheidsconsulenten op het scherm: Koos 
Burema, Rianne de Jong, Jan Bralt de Vries en onze stagiaire Sjoukje Smid.

Onpartijdig
En als huurders er samen niet 

uitkomen, kan een leefbaarheids-

consulent van Patrimonium samen met 

hen een plan van aanpak maken. “Het 

is natuurlijk niet de bedoeling dat wij 

het probleem oplossen. Dat moeten 

mensen zelf proberen te doen. We 

kunnen ze daarbij dus helpen door met 

de betrokken partijen te praten en door 

te verwijzen naar Buurtbemiddeling. 

Dat doen we onpartijdig, we bekijken 

het respectvol vanuit ieders 

perspectief. Het levert soms moeilijke 

maar vaak ook mooie gesprekken op. 

Het is in elk geval heel gevarieerd, 

leuk en dankbaar werk!” Meer 

informatie vindt u op https://www.

patrimonium-groningen.nl/ik-ben-

huurder/overlast
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Bericht van het Huurders 
Platform Patrimonium 
Groningen
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Via het klantportaal Mijn Patrimonium 
kunt u via internet bijvoorbeeld 
een reparatieverzoek indienen, uw 
gegevens inzien of een vraag stellen. 
Via het klantportaal kunnen we u nog 
beter en sneller van dienst zijn!

Hoe krijgt u toegang tot het klantportaal? Door u eenmalig 
te registreren met behulp van de brief die al gehad heeft óf 
nog krijgt! Iedere 100e aanmelder ontvangt een bol.com-
waardebon ter waarde van € 20,00!

Snel en goed uw Patrimonium-zaken regelen?
Dit kan online via het klantportaal Mijn Patrimonium!

Registreer u én maak kans op een bol.com-bon t.w.v. € 20,00

Beste mede huurders,

Aan mij de eer om jullie namens het Huurders Platform Patrimonium 

Groningen (HPPG) mee te nemen in een terugblik en vooral een 

vooruitblik. Ruim een jaar geleden is de HPPG geïnstalleerd. Het was 

een bijzonder jaar. Een jaar waarin de HPPG veel heeft kunnen doen. 

Zo is de stichting HPPG opgericht, is er een website gerealiseerd en 

zijn er vele gevraagde en ongevraagde adviezen aan Patrimonium 

gegeven. Bijvoorbeeld over het Huurbeleid, het Zelf Aangebrachte 

Voorzieningen (ZAV)-beleid, de Prestatieafspraken 

en over de begroting. 

Het geven van adviezen doen we graag in overleg met onze achterban: 

de huurders van Patrimonium. In ons Jaarplan van 2020 - je kunt het 

vinden op onze website - hebben we plannen gepresenteerd om met 

jullie in contact te komen. Helaas zijn we vanaf maart ingehaald door 

de werkelijkheid: Corona. Daardoor hebben we onze plannen bij- en 

af moeten stellen. Onze vergaderingen zijn wel gewoon doorgegaan 

via Zoom op internet. Ook de overleggen met Patrimonium 

gingen door. In het nieuwe jaar hopen we het persoonlijke contact 

ruimschoots goed te maken. 

Twee leden hebben het afgelopen jaar besloten om de HPPG te 

verlaten: Marlene van de Belt en Paul Ouwinga. Drewes de Haan en 

Maarten van der Veen zijn het team komen versterken. Zo zijn we 

weer met acht leden en gaan we samen met onze coördinator Hennie 

van Beek onze uiterste best doen om jullie belangen te behartigen en 

vooral om jullie te ontmoeten in het jaar dat voor ons ligt. Tijdens 

deze ontmoetingen willen we met jullie van gedachten wisselen over 

de onderwerpen die de huurders raken: betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en 

wonen en zorg. En hopen we weer vele adviezen aan 

Patrimonium te kunnen geven. 

Volg ons via www.hppg.nl en laat gerust iets van je 

horen! Graag wens ik jullie allen een goed uiteinde van 

dit bijzondere jaar en vooral een 

gezond en gelukkig 2021 toe.

 

Carel Meijer,

voorzitter HPPG
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Wonen op een bijzondere plek:
De Oosterkerk in de Oosterpoort

Toren en klok
De Nederlands-hervormde 

Oosterkerk, Oosterweg 85, werd in 

1924 gebouwd naar een ontwerp van 

de hervormde Groninger architect 

Gerhardus Hoekzema. Op 26 

augustus 1984 werd er de laatste 

dienst gehouden. De verbouw van de 

kerk tot 22 woningen was onderdeel 

van een groot bouwproject van 

Patrimonium met in totaal 131 

woningen. De toren en klok bleven 

gehandhaafd. In de kerk kwamen 

acht appartementen en veertien 

grotere wooneenheden. In de nok van 

het dak kwamen de grootste 

appartementen. 

Fijne plek
In 1988 trokken de eerste huurders in 

de kerk. Maar ook andere bewoners 

in en rond de Oosterweg kunnen 

dagelijks genieten van dit markante 

gebouw. Eva Rienstra, die werkt als 

gastouder aan huis, woont pas sinds 

enkele weken in de Oosterkerk. 

“Maar ik ken het gebouw al veel 

langer. Mijn zus woonde hier vroeger 

ook en ik kon ooit eens een jaar in 

haar appartement wonen. Toen vond 

ik het al een hele fi jne plek in een 

hele gezellige buurt. Je hebt hier veel 

voorzieningen. Maar je bent ook in 

een paar minuten in de binnenstad.” 

Glas-in-lood-raam
“Het leuke is dat je aan de buitenkant 

niet kunt vermoeden dat er woningen 

in dit kerkgebouw zitten”, vertelt 

Eva. “Het is ook heel verrassend als 

je het gebouw binnenkomt en 

omhoogkijkt, dan kijk je in het 

binnenste van de kerktoren. En 

vanuit mijn keuken heb ik uitzicht op 

een origineel glas-in-loodraam van 

de gemeenschappelijke ruimte hier. 

Ja, het is hier bijzonder en sfeervol 

wonen!”

Denkt u eens alle bijzondere gebouwen uit uw buurt of uit de stad weg? 
Wat blijft er dan over? Zeer waarschijnlijk een woon omgeving met een 
heel andere sfeer en karakter. Wat maakt een gebouw bijzonder? In ieder 
geval de architectuur, de geschiedenis en uiteraard de functie. Maar wat 
moet je met een gebouw doen als het de oude functie verliest? 
Dan kun je proberen er - indien mogelijk - een nieuwe bestemming aan te 
geven. Dat is niet de makkelijkste weg. Toch deed Patrimonium dit met 
diverse gebouwen. Onder andere met de Oosterkerk. Zo behield de 
Oosterweg een sfeerbepalend element.
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Verticaal
1.  voorwerp boven in kerstboom
2.  gefrituurd schijfje appel met een deeglaagje
3.  tegenovergestelde van duister
4.  bewegen met latten over sneeuw
8.  manier om schimmelvorming te voorkomen
9. opbergruimte achter het huis
11. Amalia
13. inwoner van Stad
14. overgang van 2020 naar 2021
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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. 

Horizontaal
2.  brancheorganisatie van wooncorporaties
5.  afkorting Huurders Platform 
 Patrimonium Groningen
6.  vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit 
 de EU
7.  voorbereidingstijd op het kerstfeest
10.  koudste jaargetijde
12.  entree voor huurders op onze website
15.  brood met noten, vruchten en spijs
16.  middel om een virus te bestrijden
17.  ruimte onder huis 
18.  om deksels van melkbussen te laten 
 knallen
19.  duurzame verwarming in o.a. Selwerd

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.

Oplossing:
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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
www.ziggo.nl

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.

Pilot met de VoorzieningenWijzer afgerond
Huurders bespaarden gemiddeld 432 euro

Vanaf januari hebben huurders in Vinkhuizen een gratis 
adviesgesprek aangeboden gekregen met een onafhanke-
lijke bespaarexpert van de VoorzieningenWijzer. 
Door middel van een pilot in deze wijk hebben we meer 
inzicht gekregen in de mogelijke besparingen voor 
huurders. Er hebben 70 huurders deelgenomen aan de 
pilot. Deze huurders kunnen door de adviezen van de 
bespaarexpert gemiddeld 432 euro per jaar besparen!

Besparende adviezen
Uit de pilot VoorzieningenWijzer is gebleken dat de gegeven 

adviezen behoorlijke besparingen kunnen opleveren. 

Met name gezinnen kunnen veel besparen, omdat gezinnen 

vaak hogere vaste lasten hebben dan bijvoorbeeld een 

alleenstaande huurder. Maar ook voor de alleenstaande 

huurders leverde levert het advies besparingen op. 

De ziektekostenverzekeringen zou voor huurders goedkoper 

kunnen, of beter kunnen aansluiten bij de persoonlijke 

situatie. Waar gewenst kunnen huurders die deelgenomen 

hebben aan de pilot, ondersteuning krijgen bij het aanpassen 

van de ziektekostenverzekering.

Breder inzetten
De huurders die mee hebben gedaan aan deze pilot waren 

positief over de besparingen, maar ook over de werkwijze 

van de bespaarexpert van de VoorzieningenWijzer. 

Door het succes, van deze en andere pilots, is door de 

gemeente en corporaties in Groningen besloten om de 

VoorzieningenWijzer breder in te zetten. De gemeente 

en corporaties gaan samen kijken op welke wijze we 

hier invulling aan gaan geven. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 

Kijk dan op https://www.devoorzieningenwijzer.nl


