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Doorgaan
We naderen Kerst en nog steeds zitten we in een periode 
waarin de contacten beperkt zijn. Dat is een vervelende 
situatie en we hopen dat daar in 2021 snel verandering in 
komt. Onze werkzaamheden gaan gelukkig door, om u zo 
goed mogelijk te blijven bedienen. Soms moeten we daar 
creatief in zijn. Bijvoorbeeld door meer digitaal te doen. 
Ook de nieuwbouw blijft gelukkig doorgaan.

In Opwierde-Zuid zijn goede stappen gezet. Hier worden 
steeds meer nieuwe woningen opgeleverd. Ik wil hiervoor 
graag een compliment geven aan de bouwer, de gemeente 
en alle betrokken medewerkers. En natuurlijk vooral aan 
de bewoners. Voor hen is de verhuizing erg ingrijpend. 
Niet altijd verloopt alles in één keer goed, maar we krijgen 
overwegend positieve reacties. Ook in ’t Zandt bouwen we 
nieuwe woningen. Onlangs hebben we daar het hoogste 
punt bereikt. Normaal gesproken vieren we dat met veel 
mensen, maar dat zat er nu niet in. In de Snelgersmastraat 
in Appingedam bouwen we een oud zorgcomplex om naar 
woningen voor jongeren. Ook daar is behoefte aan. Het gaat 
om een prachtig pand op een mooie locatie.

Verder ben ik blij dat de verhuisvergoedingen voor 
huurders in overeenstemming zijn gebracht met die van 
particulieren. Dat er verschillende vergoedingen waren, 
was niet uit te leggen. Het Rijk heeft dit nu gelijkgetrokken. 

Daar hebben we hard voor gewerkt, samen met de 
andere woningcorporaties en huurdersorganisaties in 
het aardbevingsgebied. Het is een goede zaak dat we als 
woningcorporaties gezamenlijk optrekken. We komen 
allemaal op voor onze huurders en samen krijgen we meer 
voor elkaar.

In dit nummer van De Mare leest u verschillende artikelen 
die te maken hebben met duurzaamheid. Dat is voor ons 
een belangrijk onderwerp. We voelen ons verantwoordelijk 
voor de huidige bewoners, maar ook voor de generaties 
daarna. Het is onze morele plicht om duurzaam te werken, 
zodat we onze kinderen en kleinkinderen een leefbare 
aarde kunnen nalaten. Alle nieuwe woningen die we 
bouwen, zijn energiezuinig. En ook de bestaande woningen 
willen we energiezuiniger maken. Dat is niet alleen beter 
voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Hoe lager 
de energierekening, hoe lager uw woonlasten zijn.

Hopelijk kunnen we elkaar in het nieuwe jaar weer vaker in 
levende lijve treffen. Ik wens u in alle opzichten heel fijne  
feestdagen. Tot in 2021!

Gerke Brouwer
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De 49 woningen die Opwierde-
Zuid verliest, worden buiten de wijk 
teruggebouwd, namelijk aan de Focco 
Ukenalaan, de Patrimoniumstraat en 
de Opwierderweg. Wie in de wijk 
wilde blijven wonen, kon dat. Sommige 
wijkbewoners maken tijdelijk gebruik van 
een wisselwoning, in afwachting van 
de bouw van hun nieuwe huis. Andere 
bewoners kunnen direct naar hun nieuwe 
huis doorstromen.

In januari 2020 werd met het complexe 
project een begin gemaakt. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in 
opdracht van Woongroep Marenland en 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 
Bouwgroep Dijkstra Draisma zorgt voor 
de sloop van de huidige woningen en het 
bouwen van de nieuwe woningen.

Nieuwbouw
Op de plekken in de wijk waar de 
oude woningen werden gesloopt, kon 

TERUG IN EEN NIEUWE 
WONING IN OPWIERDE-ZUID

Negen maanden na de sloop van de 
eerste woningen in Opwierde-Zuid in 
Appingedam ontvingen half september 
de eerste bewoners de sleutel van hun 
nieuwe woning. Op dit moment, half 
december, zijn in totaal 28 nieuwe 
woningen opgeleverd. De planning is dat 
de werkzaamheden eind 2021 worden 
afgerond.

Opwierde-Zuid wordt helemaal opnieuw 
ingericht, om de wijk klaar te maken voor 
de toekomst. De wijk krijgt een ruimere 
opzet. De in totaal 233 oude woningen 
maken plaats voor 184 nieuwe woningen. 
Deze zijn bestand tegen aardbevingen 
en bovendien erg energiezuinig. De 
woningen zijn zeer goed geïsoleerd en 
hebben allemaal een warmtepomp om de 
woning te verwarmen. Ze zijn niet meer 
aangesloten op het aardgas. Tussen de 
woningen komt meer ruimte voor groen, 
waterpartijen en parkeren.

X

de nieuwbouw beginnen. Half 
september al werden de eerste 
elf nieuwe woningen opgeleverd. 
De ‘nieuwe’ bewoners kregen 
symbolisch een sleutel overhandigd 
door wethouder Annalies Usmany-
Dallinga, NCG-directeur Peter 
Spijkerman, directeur Biense Dijkstra 
van Bouwgroep Dijkstra Draisma en 
directeur-bestuurder Gerke Brouwer 
van Woongroep Marenland.

Woonconsulenten in

de ‘nieuwe’ wijk 

Opwierde-Zuid



Versterkingsoperatie:
Nieuwe afspraken 
met Rijk en regio

Huurders die gebruik maakten van een tijdelijke woning, 
kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van de regeling 
‘Tegemoetkoming huurders’.

Waarom deze regeling?

Sommige huurders betaalden zelf de kosten voor gas, water, licht 
en internet. Woningeigenaren in dezelfde situatie betaalden deze 
kosten niet. Dat is niet uit te leggen. Daarom hebben woning-
corporaties zich ervoor ingezet om deze verschillen gelijk te trekken.

Welke huurders kunnen ervan gebruik maken?

De regeling geldt voor: 
• huurders die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2020 in een 

tijdelijke woning van een woningcorporatie hebben gewoond;
• huurders die voor 1 november 2020 een tijdelijke woning van 

een woningcorporatie betrokken en daar nu nog wonen.

Wat houdt de vergoeding in?

U ontvangt een basisvergoeding van € 500 voor kosten die niet 
meer te achterhalen zijn, bijvoorbeeld voor zelf-aangebrachte 
voorzieningen. Daarnaast krijgt u een vergoeding van € 45 per 

week voor gas, water, licht en internet. Dit geldt voor de gehele 
periode waarin u in de tijdelijke woning heeft gewoond. Het gaat 
om een tegemoetkoming. Dit betekent dat niet alle daadwerkelijk 
gemaakte kosten worden vergoed.

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze eenmalige 
vergoeding of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen 
met Nationaal Coördinator Groningen.
Email: tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl
Telefoon: 088  041 44 77 (op werkdagen van 9 - 17 uur)

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het aanvraagformulier vindt u op: 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/tegemoetkominghuurders 

Zoek in uw eigen administratie de gevraagde gegevens na. Deze 
gegevens heeft u nodig:
- wanneer woonde u tijdelijk in de wisselwoning?
- wat was het adres?
- wie was de hoofdhuurder?

EENMALIGE VERGOEDING TIJDELIJKE HUISVESTING HUURDERS

De afgelopen maanden hebben de woningcorporaties in het 
aardbevingsgebied nieuwe afspraken gemaakt met de overheid over 

vergoedingen voor hun huurders. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt 
over de versterking van woningen. Alle gemaakte afspraken over de 

versterking van woningen blijven gelden. De vergoedingen komen bovenop 
de bestaande vergoedingen. In dit artikel zetten we de belangrijkste 

veranderingen voor onze huurders op een rij.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de extra afspraken tussen 
Rijk en regio over de versterking? Dan kunt u 
terecht op de website van uw gemeente of de 
Nationaal Coördinator Groningen. Daar vindt u 
ook de notitie Bestuurlijke afspraken versterking 
Groningen. Die bevat het overzicht van alle nieuwe 
afspraken.

Uitkering aan woningcorporaties
Ook woningeigenaren in het aardbevingsgebied krijgen extra 
geld om woningen op te knappen.

Hoe gaat Woongroep Marenland dat extra geld 
besteden?

De subsidies en tegemoetkomingen die we ontvangen, zetten 
we in om onze woningen te verbeteren. De precieze details zijn 
nog niet bekend. De nieuwe afspraken helpen ons om ervoor te 
zorgen dat onze huurders veilig, betaalbaar en duurzaam kunnen 
wonen. Dit doen we samen met onze huurders zelf. Er ontstaat nu 
ook ruimte om schade en versterken tegelijk aan te pakken.

VERGOEDINGEN TIJDELIJKE 

WONING NA 1 NOVEMBER 2020 

Ook als u vanaf november 2020 verhuist naar een tijdelijke 
woning, ontvangt u een vergoeding. Meer informatie leest u op 
onze website. Ook krijgt u hierover informatie van Woongroep 
Marenland.

EXTRA AFSPRAKEN OVER VERSTERKING

Uitkering aan huurders
Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied 
krijgen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro.

Voor welke huurders geldt dit?

Het geldt voor alle huurders in het gebied waarin ook de 
waarde-dalingsregeling geldt, aangevuld met drie postcodes in 
de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 
9681 en 9682. 

Wanneer wordt dit bedrag uitgekeerd? 
Dat is nog niet duidelijk. Zodra wij hier meer informatie over 
ontvangen, brengen we de huurders die dit betreft hiervan op de 
hoogte.

5 · DE MARE 



6 · DE MARE · NIEUWSBRIEF VAN WOONGROEP MARENLAND · DECEMBER 2020

“Bij Woongroep Marenland vinden we 
duurzaamheid belangrijk”, zegt Franziska 
Selmeier. “We gaan er de komende tijd meer 
werk van maken. Woongroep Marenland 
kleurt groen.”

Onder ‘duurzaam’ verstaan we dat we bij
alles wat we doen, kijken naar de gevolgen 
voor mens, dier en milieu. Ook de generaties 

na ons hebben een leefbare wereld nodig. 
Dat Woongroep Marenland aandacht heeft 
voor duurzaamheid, is vanzelfsprekend, vindt 
Franziska. “De woningcorporaties hebben 
hierover afspraken gemaakt met het Rijk. 
Bovendien is het energiezuiniger maken van 
onze woningen goed voor de portemonnee 
van onze huurders. Verder vinden we een 
aantrekkelijke woonomgeving belangrijk.”

WOONGROEP MARENLAND 
KLEURT GROEN

Duurzaam bouwen doet Woongroep 
Marenland al. “Alle nieuwbouwwoningen 
zijn zeer energiezuinig, goed geïsoleerd 
en hebben geen gasaansluiting. Onze 
ambitie is dat we ‘circulair’ gaan 
bouwen. Dat betekent dat alle materialen 
die we gebruiken, later opnieuw te 
gebruiken zijn. Of dat we woningen 
bouwen die uit verschillende delen 
bestaan, die we uit elkaar kunnen halen. 
Dan zouden we dat huis ergens anders 
weer kunnen opbouwen.”

Voor huurders denkt Woongroep 
Marenland na over pakketten om 
woningen energiezuiniger te maken. 
“Dat kan gaan van het plaatsen van 
tochtstrips tot een compleet isolatiepakket. 
We moeten nog uitzoeken hoe we dat 
kunnen gaan aanbieden en wat de 
kosten zullen zijn.”

Ook de woningrenovatie zal duurzamer 
worden. “De afgelopen periode was 
er veel onduidelijk over het versterken 
van woningen. Daarom hadden we 
het renoveren van woningen op een 
lager pitje gezet. Inmiddels krijgen we 
een beter beeld van welke woningen 
behouden kunnen blijven en welke 
gesloopt gaan worden. Dat betekent 
dat we weer renovatieplannen kunnen 
maken. Daarbij zullen we extra op 
duurzaamheid letten.”

“Verder gaan we uitzoeken hoe we 
onze bedrijfsvoering, onze inkoop en 
ons kantoorgebouw duurzamer kunnen 
maken. We willen zelf het goede 
voorbeeld geven.”

ELEKTRISCHE 
AUTO’S TE HUUR 
IN LOPPERSUM

Wat goed is voor het milieu, kan ook 
goed zijn voor je portemonnee. Dat 
bewijst het project DeelSlee. Inwoners 
van de gemeente Loppersum kunnen 
hierbij voordelig een elektrische auto 
huren. Een van de initiatiefnemers en 
deelnemers is Marike Eisinga. Zij heeft 
haar eigen auto al verkocht.

DeelSlee is een initiatief van de 
inwoners van Loppersum. Zij hebben 
samen met de gemeente Loppersum de 
coöperatie DeelSlee opgericht. “Reizen 
met het OV is niet altijd goed te doen”, 
zegt Marike. “We zitten hier een beetje 
in een afgelegen hoekje. Een auto is 
dan wel zo handig, maar ook duur.”

Het huren van een auto gaat heel 
eenvoudig. Je installeert de app van 
DeelSlee op je telefoon en meldt je aan 
als deelnemer. Daarna kun je een van 
de auto’s reserveren die ergens in de 
gemeente staan geparkeerd. Via de app 
kun je de auto van het slot halen. Je 
haalt de oplaadkabels eruit en je kunt 
rijden. Na afloop lever je de auto op 
dezelfde plek weer in.”

Aftasten
Het initiatief is gestart in oktober 
en heeft nu al zo’n 150 deelnemers. 
“We hopen dat mensen dankzij 
DeelSlee hun auto of tweede auto 
kunnen wegdoen.”

Marike heeft geen spijt van de 
verkoop van haar auto. “Reken 
maar eens uit wat je betaalt 
voor aanschaf, onderhoud, 
wegenbelasting, verzekeringen... 
Het geld dat ik anders aan mijn 
auto had uitgegeven, heb ik nu 
gespaard. Hopelijk zijn we een 
natuurvriendelijke olievlek!”

 
WWW.DEELSLEE.NL
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Woongroep Marenland zet zich in voor een betaalbare en
 goede woningvoorraad en een prettige en leefbare 

woon-omgeving, waarbij we rekening houden met de 
consequenties voor het milieu, voor zover dat binnen het 
vermogen van de organisatie ligt. Daarvoor zoeken we 

waar mogelijk de samenwerking met bewoners en andere 
partijen op.

Beleid
Duurzaamheid

2020-2024

 b
el

ei
d 

   
 w

at
 w

e 
w

ill
en

 d
oe

n

DUURZAAM 

WONEN
Bewoners 
hebben invloed 
op hun woning 
en hun directe 
woonomgeving.

Ontwikkelen 
energiepakketten 
voor bewoners

Informeren 
en stimuleren 
duurzaam 
woongedrag

Inzet energiecoach

DUURZAME 

WOONOMGEVING
Prettige en leefbare woonomgeving 
met groene wijken en soorten-
rijkdom van dieren en planten.

Vergroten 
biodiversiteit

Faciliteren 
buurtinitiatieven
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DUURZAAM 

BOUWEN EN BEHEREN
Woningen worden energetisch 
verbeterd en we gaan zorgvuldig om 
met grondstoffen en afval.

We hebben de volgende doelstellingen:
2024: alle woningen minimaal label C
2025: gemiddelde energie-index = 1,0 (2030 = 0,6)
2025: woningen voorzien van zonnepanelen*
Vanaf 2025: alle nieuwbouw en renovaties circulair

  

Bestaande 
woningen voorzien 
van zonnepanelen*

Samenwerking 
met andere partners 
bij energietransitie

Realisatie van 
circulaire projecten 
en verbreden kennis

Innovatieve projecten 
en toepassing GPR

DUURZAME

ORGANISATIE 
Wij geven zelf het 
goede voorbeeld.

Onderzoek naar 
zonnepanelen 
op kantoor

Meer digitaal 
(samen-)werken

Duurzame 
bedrijfsauto’s

Duurzaam 
inkoopbeleid

Reduceren van afval

Het volledige beleid vind je op:
woongroepmarenland.nl



te hoog. Een NOM-woning wordt verwarmd met een 
warmtepomp. In vergelijking met een cv duurt het 
langer om het huis op te warmen. Kies een temperatuur 
die voor u behaaglijk is en stel de thermostaat daarop 
in. Kom er daarna niet meer aan. Zet ’s nachts de 
thermostaat niet lager. Het opwarmen kost veel 
meer energie dan het vasthouden van een bepaalde 
temperatuur.

Veel mensen denken dat in een NOM-woning de ramen 
niet open mogen staan. Dat is een misverstand. Als u 
behoefte heeft aan frisse lucht kunt u de ramen gewoon 
open zetten. Ook als het buiten koud is of vriest. 
Wel zullen de ventilatoren iets harder gaan draaien, 
maar de kosten daarvan zijn erg klein. Is het buiten 
heel warm, dan is het wel beter de ramen te sluiten. 
Daarmee voorkomt u dat er warme lucht uw woning 
binnenkomt.

Elke nieuwe woning die Woongroep Marenland 
bouwt, is een ‘Nul-op-de-meterwoning’ (NOM-
woning). Dat is een woning die over het hele ver-
bruiksjaar gezien gemiddeld net zoveel energie 
verbruikt als opwekt. Als u als huurder van een 
NOM-woning op de goede manier met alle 
installaties omgaat, kunt u veel besparen op de 
kosten voor energie. Onze vakman Klaas van der 
Veen legt uit hoe.

Allereerst: Nul op de meter is geen belofte. Een NOM-
woning is zo energiezuinig dat een extreem lage 
energierekening mógelijk is. Het gedrag van u als bewoner 
is hierbij zeer bepalend. Als u een verwarmd zwembad 
in de tuin zet of drie keer in de week in bad gaat, krijgt u 
alsnog een hoge rekening. Ook scheelt het natuurlijk of u 
alleen woont of met drie kinderen. En als het de komende 
winter voortdurend vriest dat het kraakt, is ‘nul op de meter’ 
ook vrijwel niet mogelijk.

Mijn belangrijkste advies: onthoud dat een NOM-woning 
heel anders is dan andere woningen. Een warmtepomp 
bijvoorbeeld werkt anders dan een cv. Die moet u dus ook 
op een andere manier gebruiken. Alleen dan gaat het 
stroomverbruik echt omlaag.

Verder kunt u zelf veel doen om de energierekening laag 
te houden. Ga bijvoorbeeld spaarzaam om met warm 
water. Hoe meer warm water u verbruikt, hoe meer de 
energiekosten oplopen. Zet verder de thermostaat niet 

Energieverbruik in een 
Nul-op-de-meterwoning
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ENERGIE BESPAREN MET WATER
• Heeft u een vaatwasser? Zet hem pas aan als 

hij helemaal vol is en zet hem op een ecostand.
• Doe de was op lagere temperaturen.
• Douche niet langer dan nodig is.
• Een badkuip vol laten lopen met warm water 

kost heel veel energie. Ga al tijdens het vullen 
in bad zitten, vul de badkuip niet tot de rand 
en tap geen water bij.

• Gebruik bij het tandenpoetsen geen warm, 
maar koud water.
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Hoe houd 
ik mijn huis 
gezond 
en fris?

In ieder huis ontstaat vocht, 
omdat er geleefd wordt. 
Bijvoorbeeld door te douchen, 
koken en wassen. Een vochtig 
huis is niet alleen vervelend, het 
kan ook tot gezondheidsklachten 
leiden. Te veel vocht kan schimmel 
veroorzaken. We geven u een 
aantal tips om te zorgen voor 
een fris huis zonder vocht- en 
schimmelproblemen. 

15
 min.

Wassen 
Centrifugeer de was goed voor u deze ophangt. 

Droog deze het liefst buiten. Hangt u de was 

binnen op? Zet dan een raam open in de kamer 

waar de was hangt. Gebruikt u een droger? Leg 

de afvoer van een droger naar buiten, of kies 

voor een condensdroger. 

Douchen
Droog de douche nadat u het hebt gebruikt. 

Hebt u mechanische ventilatie? Zet deze dan op 

de hoogste stand, houd de douchedeur gesloten 

en laat de ventilator na het douchen minimaal 15 

minuten op de hoogste stand staan. 

Slapen
Slaap met een raam of slaapkamerdeur open. 

Lucht de slaapkamer minimaal 15 minuten per 

dag door ramen en deuren open te zetten. 

15
 min.

Ventileren 
Lucht alle kamers in uw huis minimaal 15 minuten 
per dag. Zet ramen en deuren tegen over elkaar 
open. Als u luchtroosters in uw huis hebt, laat 
deze altijd open, ook in de winter. Dan kan het 
vocht verdwijnen. Een droog huis wordt sneller 
warm en is gezonder. Ramen beslagen? Dan 
is het te vochtig in huis en u dient te ventileren.

Koken
Kook met deksels op de pannen. Zet bij het 

koken altijd de afzuigkap aan en/of een raam 

open. Hebt u mechanische ventilatie? Zet die op 

de hoogste stand. 

15
 min. minimaal 

 15°

Verwarmen
Zet de verwarming in alle kamers aan op mini-

maal 15 graden. Als het te koud is in huis, kan 

het vocht niet goed verdwijnen. 

Hebt u toch nog schimmel in uw huis? 
Verwijder de schimmel met soda. Los het 
op in warm water en gebruik een doek of 
spons om het te verwijderen. 

Houdt u schimmel in uw huis?
Hebt u maatregelen genomen maar blijft 
u last houden van vocht en schimmels in 
uw huis? Meld dat dan bij Woongroep 
Marenland. Eén van onze medewerkers 
komt dan graag bij u langs om de oorzaak 
van de vocht en schimmel te vinden en 
op zoek te gaan naar een oplossing. U 
kunt contact opnemen met Woongroep 
Marenland via 0596 519 151.

VOCHT & SCHIMMEL



Het zijn nog steeds vreemde tijden voor u als 
huurder en voor ons als Huurdersvereniging 
De Maren door het coronavirus. Ondanks 
dat u weinig van ons vernomen heeft, werken 
wij achter de schermen door. Wij houden 
telefonisch contact en zijn ook begonnen 
met video-vergaderen met Woongroep 
Marenland, de gemeenten Appingedam, 
Delfzijl, Loppersum en Het Hogeland en met 
het huurdersplatform HPAG. Wij als bestuur 
hebben onderling contact via What’sApp 
en het dagelijks bestuur via What’sApp en 
telefoon zodat alle belangrijke zaken toch de 
nodige aandacht krijgen.

De Algemene Ledenvergadering die dit 
najaar op de agenda stond, kan helaas 
weer niet doorgaan. Wij hopen dat we deze 
volgend voorjaar kunnen houden.
Het dagelijks bestuur heeft versterking

gekregen van dhr. Pieter Tjassing. Welkom 
Pieter! Hierboven stelt hij zich aan u voor. De 
officiële aanstelling zal op de eerst volgende 
Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.
Het financieel verslag over 2019 is opgemaakt 
en goedgekeurd door de accountant.

We zijn al geruime tijd op zoek naar 
huurders die iets willen betekenen voor de 
Huurdersvereniging en dit ook als een uitdaging 
zien. We willen een enquête uit laten gaan om 
de wensen van onze leden te inventariseren. 
Bent u lid, dan hopen we op uw medewerking. 
Wij zijn te bereiken op ons mailadres 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com.
Blijf gezond!

Namens Huurdersvereniging De Maren
Marian Doornbos, voorzitter
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Pieter Tjassing (72) uit Roodeschool is nieuw in het 
bestuur van huurdersvereniging De Maren. Hij roept alle 
huurders op lid te worden. “Hoe meer leden, hoe we meer 
we kunnen bereiken.”

Pieter is in 1970 in deze regio komen wonen, als werknemer van 
Aldel in Delfzijl. Later heeft hij bij KPN Groningen gewerkt. 
Jarenlang heeft hij vrijwilligerswerk gedaan voor de vakbond 
FNV. Nu is hij alleen nog regionaal voor het FNV actief. Toen 
hij in dit blad las dat de huurdersvereniging op zoek was naar 

‘Als alle huurders 
lid worden, staan 
we sterker’

EVEN VOORSTELLEN:
PIETER TJASSING

nieuwe bestuursleden, meldde hij zich aan. “Het is belangrijk 
dat we als huurders samen de schouders eronder zetten. 
Als individuele bewoner kom je nergens. Bijvoorbeeld als je 
ruimere vergoedingen wilt uit het sociaal plan voor bewoners 
die vanwege de aardbevingen moeten verhuizen. Dat soort 
zaken kun je alleen veranderen als huurdersorganisatie.”

Ook het huis van Pieter moet worden afgebroken. “De laatste 
acht jaar zijn er twee keer plannen geweest om deze huizen 
te slopen. Dat kregen we te horen van Woongroep Maren-
land, maar daarna bleef het stil. Pas na verloop van tijd en 
na navraag bij Woongroep Marenland bleek dat de projecten 
waren stopgezet. Nu heeft de gemeente plannen om hier 
een school te bouwen. Woongroep Marenland heeft met alle 
huurders afzonderlijk een gesprek gevoerd. Ach, ik kan me 
goed voorstellen dat ze deze woningen gaan afbreken. Ze zijn 
aan het eind van hun levensduur en enorm gehorig. Als ik op 
de bank zit, hoor ik de hond van de buurman blaffen.”

Pieter is in de zomer begonnen voor de huurdersvereniging, 
hoewel hij nog niet officieel geïnstalleerd is. Dat moet op een 
ledenvergadering gebeuren. “Marian en Roelof, de andere 
bestuursleden, hebben me ingewerkt. Ik ben al betrokken 
geweest bij de prestatieafspraken die de verhuurder met de 
gemeente maakt. Dat is best een ingewikkeld proces. Ik heb 
nog even tijd nodig om me alles eigen te maken.”

Pieter hoopt dat snel meer huurders lid worden. “Als 
huurdersvereniging kun je best wat bereiken. Hoe meer 
leden, hoe sterker we staan. En als lid mag je ook meepraten 
over onze koers. We komen voor alle huurders op, maar 
alleen leden hebben zeggenschap.”

Lid worden? Kijk op www.hvdemaren.nl. 
Het lidmaatschap is € 10 per jaar. Dit bedrag wordt 
automatisch door Woongroep Marenland geïnd bij 
het betalen van de huur.



KORT NIEUWS

PRIJSPUZZEL

Streep in de puzzel onderstaande woorden weg. Let op: ze staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. De 
letters die u overhoudt, vormen samen een zin. Stuur die zin vóór 31 januari 2021 naar puzzel@woongroepmarenland.nl of naar 
Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de inzenders 
verloten we een VVV-bon ter waarde van € 50. De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘Samen krijgen we corona 
onder controle’. Winnaar is Marijke Pastoor uit Appingedam. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvangen.
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DINER

DONKER

FAMILIE
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GELOOF
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HERDERS
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KOUD

KRIBBE

LIEDJES

PIEK

RECEPTEN

SLEE

SNEEUW

SPELLETJES

STAL

STER

STOL

VERSIERING

VORST

VUUR 

WIJZEN

ZINGEN

11 · DE MARE 

VERSTERKINGSKRANT GEMIST?

In oktober hebben alle huurders in het aardbevingsgebied 
de versterkingskrant ‘Woonkr8’ in de bus gekregen. 
Hierin staan verhalen van huurders en woningcorporaties 
over de noodzakelijke versterkingsoperatie. De krant 
is een gezamenlijke uitgave van de Groningse Kr8-
corporaties en de HPAG (Huurdersplatform Aardbevingen 
Groningen). De Kr8-corporaties 
zijn Woongroep Marenland, 
Acantus, De Delthe, Groninger 
Huis, Lefier, SUW, Wierden en 
Borgen en Woonzorg Nederland. 
Wij maken samen een vuist om de 
versterking in de regio zo goed 
mogelijk uit te voeren. Heeft u de 
krant gemist? Hij is terug te vinden 
op onze website.

BESCHERM DE BUITENKRAAN!

Handig, een kraan buiten bij de tuin of het terras! Maar 
bij vorst kan de buitenkraan bevriezen en daardoor kapot 
gaan. Heeft u een oudere buitenkraan, dan raden we u 
aan deze in de winter af te sluiten. Dat doet u door de 
watertoevoer dicht te draaien. Deze bevindt zich vaak in 
de kelder of de meterkast. Zet daarna de buitenkraan nog 
even open. Dan kan het laatste water eruit lopen. 
Heeft u een oudere buitenkraan zonder een water-
toevoerpunt? Pak de buitenkraan dan in met isolatie-
materiaal, bijvoorbeeld een oude trui. Maak dit 
waterdicht door er bijvoorbeeld een plastic zakje omheen 
te doen. Zo is ook uw kraan goed beschermd.

1

Woonkr8 
1

WoonKr8.Woonkr8 is een uitgave van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied.

‘ik zou nu 
niet meer 
terug 
willen’
> 12

‘de 
samenwerking 
staat als 
een huis’
> 14



COLOFON

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN 

WOONGROEP MARENLAND 

EN VERSCHIJNT MINIMAAL TWEE 

KEER PER JAAR 

REDACTIE

WOONGROEP MARENLAND, 

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

GRAFISCH ONTWERP

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

DRUK

ZALSMAN GRONINGEN

FOTOGRAFIE

RONNY BENJAMINS

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

ZO WAS HET VROEGER (1973)

De Vlaslaan in Middelstum in 1973, toen de woningen net waren opgeleverd. Foto: M.A. Douma. Foto: collectie Groninger Archieven

Contact
T 0596 51 91 51

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

POSTBUS 27

9900 AA APPINGEDAM

Storingen en 
reparaties
VIA MIJN MARENLAND OP

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

24-UURS STORINGSDIENST:

T 0596 51 91 37

Bezoek
PROF. CLEVERINGAPLEIN 1

9901 AZ APPINGEDAM

OPENINGSTIJDEN (OP AFSPRAAK):

MAANDAG T/M DONDERDAG:

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR


