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Woongroep Marenland gaat in 2023 al haar woningen 
overdragen aan andere woningcorporaties in de regio.
Deze herverdeling moet ervoor zorgen dat de ve-
rsterkingsopgave beter en sneller verloopt. Zo kunnen 
alle huurders in de regio zo snel mogelijk beschikken 
over een veilige, duurzame en fijne woning. 
De organisatie van Woongroep Marenland houdt 
hiermee op termijn op te bestaan.

Het opheffen van de organisatie is een ingrijpende 
beslissing, erkent bestuurder Margriet Drijver. “De 
afgelopen jaren hebben we veel onveilige woningen 
gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. Ook hebben we 
veel bestaande woningen versterkt en verduurzaamd. 
Dat was een enorme klus. De komende jaren moeten we 
het tempo verder opschroeven. Afgelopen zomer heb 
ik het stokje overgenomen van Gerke Brouwer. Daarbij 
kreeg ik de opdracht om te onderzoeken of Woongroep 
Marenland deze versterkingsopgave tot een goed einde 
kan brengen. Al snel werd mij duidelijk dat er veel 
risico’s zijn. Medewerkers, huurders en andere betrokken 
organisaties deelden deze zorg. Onze huizen liggen 
midden in het aardbevingsgebied. Daarom is de opgave 

voor onze organisatie groter dan we aankunnen. Het 
is beter om deze opgave in kleinere stukjes te verdelen. 
We hebben ook nagedacht over een fusie met een 
andere woningcorporatie. Maar ook dan zou de enorme 
versterkingsopgave voor onze woningen een te zware 
last zijn. Alleen het verdelen van onze woningen over 
meerdere woningcorporaties bleek voldoende zekerheid 
te bieden.”

In gesprek
De woningen van Woongroep Marenland worden 
herverdeeld onder vier andere woningcorporaties 
in de regio. “Huurders in Appingedam, Delfzijl 
en omliggende dorpen gaan over naar Acantus 
of Groninger Huis. Huurders in de gemeente Het 
Hogeland en de voormalige gemeente Loppersum 
gaan huren bij Wierden en Borgen of bij Goud Wonen 
(de fusieorganisatie van SUW en De Delthe). Deze 
corporaties hebben laten weten dat de overname 
voor hen haalbaar is en dat ze de schouders eronder 
gaan zetten. Dat geeft ons vertrouwen dat de grote 
versterkingsopgave bij hen in goede handen is. De 
komende maanden gaan we met hen in gesprek over 
de definitieve herverdeling.” De verwachting is dat 

KEUZE VOOR MEER ZEKERHEID

Woongroep Marenland 
draagt al haar woningen over 

aan corporaties in de regio
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Woongroep Marenland in juli 2023 precies weet hoe de 
herverdeling eruit ziet. De tweede helft van 2023 wordt 
gebruikt voor de afronding.

Huurders
Margriet Drijver wil benadrukken dat de huurders er geen 
nadeel van ondervinden. “Voor de huurders in woningen 
die nog versterkt moeten worden is dit een goede stap en 
verandert er naar verwachting niet veel. Ik realiseer me 
dat de versterking het leven van mensen ondersteboven 
gooit. Daar hebben ze zelf niet voor gekozen. Het is voor 
hen belangrijk dat de organisatie dit goed aan kan. Deze 
herverdeling geeft hen meer zekerheid. Samen kunnen 
de vier corporaties ervoor zorgen dat alle huurders in de 
regio over een veilige, comfortabele en goed onderhouden 
woning beschikken. Voordeel van deze corporaties is ook 
dat ze ervaring hebben met de versterkingsopgave. En 
voor alle huurders geldt, of ze nu in de versterkingsopgave 
zitten of niet: alle afspraken die we samen hebben 
gemaakt, neemt de nieuwe verhuurder over. De huurprijs 
verandert door deze herverdeling niet.” 

“De opgave 

voor onze organisatie 

is groter dan we 

aankunnen.”

Medewerkers
Ook voor de medewerkers heeft de opheffing gevolgen. 
“Sommige mensen werken al heel lang bij Woongroep 
Marenland. Voor hen was het even schrikken. We 
hebben met de andere corporaties afgesproken dat al 
onze medewerkers bij hen een baan kunnen vinden. 
Onze mensen zijn deskundig en hebben veel ervaring, 
en er is nog werk genoeg.”

Persoonlijk bericht
Begin juli moet duidelijk zijn wat de definitieve 
herverdeling is. Zodra duidelijk is wat dit voor 
u persoonlijk betekent, krijgt u hierover meer 
informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Kijk dan op www.woongroepmarenland.nl/toekomst.
Ook kunt u bij vragen telefonisch contact opnemen via 
0596 519 151.

lees verder →
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Wanneer weet ik naar welke corporatie 
mijn huis overgaat?
We verwachten dat we op uiterlijk 1 juli 2023 meer 
weten over de verdeling van de woningen en dus ook uw 
woning. Het doel is om in de tweede helft van 2023 de 
herverdeling af te ronden. U wordt hier dan persoonlijk 
over geïnformeerd.
 

Wat ik moet zelf doen?
U hoeft niks te doen. In 2023 gaan we met de vier 
andere corporaties uitzoeken welke corporatie uw 
woning overneemt en wanneer.

Hoe houden jullie mij op de hoogte?
Op dit moment kunnen we u nog niet precies vertellen 
wat de herverdeling voor uw woning betekent. Wanneer 
het duidelijk is naar welke corporatie uw woning gaat, 
dan informeren wij u hier persoonlijk over.
 

Wat doen jullie met lopende/geplande 
projecten?
Alle lopende en geplande projecten gaan door. De 
corporatie die de woningen overneemt, neemt ook de 
projecten van Woongroep Marenland over.

Wat is een herverdeling?
Bij een herverdeling neemt een andere corporatie uw 
woning over. U gaat dan huren bij een andere corporatie 
en krijgt dan een huurcontract van een andere corporatie.  

Waarom is een herverdeling nodig?
Woongroep Marenland is een kleine woningcorporatie 
en heeft door de aardbevingen al veel woningen opnieuw 
gebouwd en versterkt. De komende jaren moeten er 
nog veel woningen aangepakt worden. Dat is veel 
werk. Wij komen tot de conclusie dat het teveel werk is 
om alleen te doen. Wij hebben hulp nodig van andere 
woningcorporaties. Alleen op die manier kunnen we alle 
huurders geven wat ze verdienen: zo snel mogelijk een 
veilige en fijne woning.

Welke corporatie neemt mijn woning 
over?
Dat is nog niet bekend. Er zijn nu vier corporaties die 
aangeven dat ze woningen van Woongroep Marenland 
willen overnemen. Voor huurders in Appingedam, 
Delfzijl en omliggende dorpen geldt dat zij bij Acantus of 
Groninger Huis gaan huren. Voor huurders in de gemeente 
Het Hogeland en de voormalig gemeente Loppersum 
betekent het dat zij gaan huren bij Wierden en Borgen 
of bij Goud Wonen. (Goud Wonen is de organisatie die is 
ontstaan door de fusie van SUW en Delthe.) De precieze 
verdeling is een volgende stap.

Kan ik ook kiezen naar welke corporatie 
mijn woning gaat?
Nee, u heeft daarin geen vrije keuze.

Wat betekent het voor de dienstverlening 
van Woongroep Marenland?
We weten nog niet wanneer de herverdeling plaatsvindt. 
Tot die tijd blijft de dienstverlening zoals u van ons 
gewend bent. U kunt dus bijvoorbeeld reparatieverzoeken 
indienen, een woning huren en uw huur opzeggen.  
Op precies dezelfde manier zoals dat eerder ook ging.

Wat gebeurt er met het kantoor?
Als Woongroep Marenland stopt, dan stopt ook de 
organisatie. Dat betekent dat ook het kantoor sluit en u bij 
het kantoor van een andere corporatie terecht kunt.

Vragen en antwoorden over de herverdeling van de woningen:



MOEITE MET HUUR BETALEN?

Ook de huur is elke maand 
weer een flink bedrag. Kunt u 
de huur niet meer betalen? Bel 
ons dan. We gaan dan samen 
met u bekijken hoe we u kunnen 
helpen.

waar ze recht op hebben en laten zo 
geld liggen. Woont u in de gemeente 
Eemsdelta? Dan kunt u een gratis 
adviesgesprek aanvragen. De adviseurs 
van de gemeente weten precies welke 
toeslagen en regelingen voor u gelden. 
Ook kijken ze mee of u nog kunt 
besparen op bijvoorbeeld energie en de 
zorgverzekering. U kunt ook zelf online 
checken waar u recht op heeft.
Kijk op: www.datgeldtvoormij.nl/
organisatie/eemsdelta

Energie besparen
Wilt u ook iets doen aan die hoge 
energierekening? Met Zosimpelalswat 
is energie besparen, en dus ook geld, 
simpel. www.zosimpelalswat.nl

Energiebrigade Eemsdelta
Heeft u een laag inkomen en een 
hoog energieverbruik en woont u in 
de gemeente Eemsdelta? Dat kunt 
terecht bij de Energiebrigade Eems-
delta. Dit zijn energiecoaches 

GELD EN ENERGIE BESPAREN? 
JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR

De prijzen van gas en stroom zijn flink 
gestegen. Woongroep Marenland helpt 
de energierekening laag te houden door 
duurzame woningen te bouwen en door 
oudere woningen te verduurzamen. 
We kunnen helaas niet alle woningen in 
één keer verbeteren. Dat kost tijd. Er zijn 
nu veel mensen die meer geld kwijt zijn 
aan hun vaste lasten. Dit kan leiden tot 
geldzorgen. Uw gemeente kan u hierbij 
helpen.

Energietoeslag
Heeft u een laag inkomen? Dan heeft 
u waarschijnlijk recht op energie-
toeslag. Vraag bij de gemeente na 
hoe u deze kunt ontvangen. Ontvangt 
u een uitkering? Dan krijgt u de 
energietoeslag automatisch.

Eemsdelta: Dat geldt voor mij 
/ VoorzieningenWijzer
Voor mensen met een laag inkomen 
zijn er allerlei regelingen en toeslagen. 
Veel mensen weten niet precies 

en energieklussers die bij u thuis 
komen. De Energiebrigade voert 
eenvoudige, maar effectieve 
maatregelen uit. Dit bezoek en 
de eventuele maatregelen zijn 
gratis. Kijk op www.eemsdelta.nl/
energiebrigade-eemsdelta

Het Hogeland
Ook de gemeente Het Hogeland 
helpt mensen met een laag inkomen 
en met schulden. Kijk op: www.
hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen

HULP VOOR WIE ZICH EENZAAM VOELT

Mensen zijn sociale wezens. We hebben andere mensen om ons heen 
nodig, praktisch en emotioneel. Om steun te bieden als het even wat minder 
gaat, om gevoelens te delen, om inhoudelijke gesprekken te voeren. Voelt u 
zich eenzaam? Dan kan een sociaal werker van Cadanz Welzijn u helpen. 
Ze gaan graag met u in gesprek om te kijken naar een passende oplossing 
die aansluit bij uw interesses en wensen. Neemt u hiervoor contact op met 
Engelina Eissens, Regisseur Eenzaamheid Eemsdelta van Cadanz Welzijn. 
Telefoon: 0596 74 50 24. Of mail: info@cadanzwelzijn.nl
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Vragen en antwoorden over de herverdeling van de woningen:



HET BELANG VAN EEN GOEDE VENTILATIE IN HUIS

Sinds de prijzen voor gas fors zijn gestegen, zijn veel 
huurders hun woning minder gaan ventileren. Dat merkt 
Piet Schuitema ook. Hij is namens Woongroep Maren-
land opzichter dagelijks onderhoud. “Steeds vaker zie 
ik woningen waarbij de ventilatieroosters potdicht zitten. 
En overdag de ramen openzetten? ‘Ik stook niet voor de 
vogeltjes’, horen we dan. Dat klinkt logisch, maar toch 
adviseren wij om wel dagelijks te ventileren. Daarmee 
zorg je voor schone, frisse lucht in huis, met een lage 
luchtvochtigheid. Die lucht warmt veel sneller op dan 
lucht met een hoge luchtvochtigheid. Dus je hoeft minder 
lang te stoken. De luchtvochtigheid in huis kan het beste 
tussen de 40 en 60 procent liggen. Meer vocht in huis 

Blijf ventileren, 
ook bij een hoge gasprijs!

15
 min.

kan leiden tot schimmelvorming. Ik geef tegenwoordig 
vaak het advies om het moment van ventileren aan te 
passen. Dat kan ook bijvoorbeeld ’s nachts. Of zet ’s och-
tends de ramen even goed open. Wat je beter niet kunt 
doen, is wasgoed in de woonkamer drogen. Koop een 
goede wasdroger of hang de was op in een ruimte waar 
de ramen open staan. En maak de badkamer droog na 
het douchen. Bewoners hebben ook zelf een rol in het 
voorkomen van schimmel.”

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 dat op 
de hoogste stand. 
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15
 min.

Ook voor uw gezondheid

15
 min.

Ventileren is niet alleen goed voor uw huis, maar ook 
beter voor uw gezondheid. Dat zegt Martin Eggens 
van de GGD Groningen. ‘Ventileren draagt bij aan een 
gezond binnenklimaat. Bij een gezond binnenklimaat is 
de lucht in huis zo schoon mogelijk. Vaak is de lucht in 
huis minder schoon dan de lucht buiten. Dat komt bijvoor-
beeld door koken, door het branden van kaarsen en ook 
gewoon door uitademen. Bovendien bevat de lucht in huis 
vaak te veel vocht en daardoor kan schimmel ontstaan. 
Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot bijvoorbeeld 

luchtweginfecties of een verergering van klachten bij 
mensen die al longaandoeningen hebben. Daarnaast 
kunnen in een slecht geventileerde ruimte allerlei besmet-
telijke ziekten gemakkelijker worden overgedragen, zoals 
griep, verkoudheid en corona. De effecten zijn vooral op 
langere termijn schadelijk. Dus blijf ventileren, ook nu we 
de verwarming lager zetten vanwege de hoge gasprijs. 
Besparen op energiekosten is goed, maar laat het niet ten 
koste gaan van uw gezondheid!’

minimaal 

 15°

Verwarmen
Zet de verwarming in alle kamers aan op minimaal 15 graden. Als 
het te koud is in huis, kan het vocht niet goed verdwijnen. 

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. 
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interview bewoner Dirk Heun

‘WISSELWONING IS VOOR MIJ EEN 
PRIMA TIJDELIJKE OPLOSSING’

 

De oude 

woningen aan 

de George van 

Saksenlaan die nu 

gesloopt zijn.
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“De meeste mensen zouden jaloers zijn op zo’n 
woning”, zegt Dirk Heun (71), terwijl hij zijn 
woonkamer rondkijkt. Hij woont sinds maart vorig 
jaar in een wisselwoning in de Graaf Edzardstraat 
in Appingedam. Naar verwachting wordt zijn 
nieuwe, versterkte huis in maart opgeleverd. 
“Het is een prima tijdelijke oplossing zo.”

Vissen
De woning van Dirk aan de George van Saksenlaan is een van de 
vele woningen die vanwege het risico op aardbevingen versterkt 
moest worden. Eerst leek het erop dat de woning behouden 
kon blijven, maar later werd besloten dat sloop en nieuwbouw 
beter was. Omdat Dirk straks terugkeert in een woning op 
bijna dezelfde plek, heeft Woongroep Marenland hem voor 
de nieuwbouwperiode een wisselwoning aangeboden. “Nou, 
eigenlijk heb ik deze woning zelf uitgezocht”, zegt Dirk lachend. 
“Ik had al gezien dat hier van alles leegstond. Deze woning heeft 
veel ruimte om het huis. Dat is precies wat ik wilde, want ik wilde 
mijn vissen natuurlijk meenemen. In mijn vijver had ik koi’s en 

goudwindes. Die heeft mijn vrouw ooit gekocht, zij was er dol 
op. Ze is inmiddels overleden. Die vissen doe ik dus niet zomaar 
weg. Hier kon ik achter het huis twee grote zwembaden voor 
mijn vissen neerzetten.”

Prima woning
Dirk is meer dan tevreden over zijn tijdelijke onderkomen. “Het 
is precies hetzelfde type huis als dat ik had. Achter het huis heb 
ik zelfs wat meer ruimte. En er zit een garage bij. Het is eigenlijk 
nog een prima woning, maar hij wordt in mei 2023 gesloopt. Al 
moet je als je naar een wisselwoning gaat, er wel rekening mee 
houden dat het een tijdelijke woning is. Niet alles is meer pico 
bello. Dat kun je ook niet verwachten.”

Klussen
Als Dirk zijn nieuwe huis half maart klaar is, hoopt hij nog 
even in de wisselwoning te kunnen blijven. “Dan heb ik genoeg 
tijd om in mijn nieuwe huis te klussen. Ik doe alles graag zelf. 
Eigenlijk ben ik al aan het oefenen, want ik heb al verschillende 
mensen geholpen in hun nieuwe huis. Met het verven van de 
trap bijvoorbeeld, en andere kleine klusjes. En ik heb tijd nodig 
om de nieuwe vijver te graven. Hij wordt drie meter lang, twee 
meter breed en één meter diep. De vijver moet rechte wanden 
hebben, dus ik denk dat het handwerk wordt. Gewoon met de 
schep. Ik wil dat graag in mijn eigen tempo doen. Hopelijk 
kan dat.”
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Een feestelijk 
moment bij de start 
van de nieuwbouw 
aan de George van 
Saksenlaan 
september 2022



DRUK 

Was voor de Huurdersvereniging De Maren 
(HV) de eerste helft van 2022 al druk met 
overleggen met Woongroep Marenland, 
de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland 
en HPAG – daarna werd het voor ons 
nog drukker. Zoals u in diverse media hebt 
kunnen lezen, is dhr. Gerke Brouwer gestopt 
als directeur/bestuurder en opgevolgd door 
mevrouw Margriet Drijver. In de tweede 
helft van 2022 is er extra overleg geweest 
met de Raad van Commissarissen. Dat heeft 
veel tijd gevergd. Omdat we samen verder 
gaan, zijn er ook daarna met Margriet 
Drijver gesprekken gevoerd. Tijdens onze 
Ledenvergadering, straks meer daarover, 
heeft Margriet Drijver uitleg gegeven 
over de huidige positie van Woongroep 
Marenland.

Naast deze intensieve periode zijn de 
gewone activiteiten doorgegaan. We 
hebben onze inbreng gehad in de 
Woonvisie van de gemeente Eemsdelta, 
prestatieafspraken gemaakt met de 
gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland en 
ook de HPAG vraagt de nodige aandacht.

In de vorige uitgave van De Mare hebben 
we aangekondigd contact te gaan 
zoeken met bewonerscommissies in het 
werkgebied van Woongroep Marenland. 
Door de samenloop van voorbereidingstijd 

en het verschijnen van De Mare en de 
directiewisseling is dat initiatief even 
stopgezet. Nu ons duidelijk wordt in welke 
richting Woongroep Marenland zich gaat 
ontwikkelen, willen we, opnieuw, trachten 
op korte termijn in gesprek te gaan met de 
bewonerscommissies in het werkgebied.

Als huurdersvereniging willen we samen met 
huurders van Woongroep Marenland, zowel 
leden als niet-leden, een zo goed mogelijk 
advies kunnen geven aan de directie over de 
stappen die zij wil gaan zetten. Daarvoor 
gaan we een klankbordgroep opzetten. 
We streven ernaar om uit de diverse 
dorpen tenminste één vertegenwoordiger 
te hebben. Hiervoor willen we 30 januari 
2023 een bijeenkomst houden. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen we uitleg geven over de 
stappen die we al gezet hebben en over 
welke er nog gezet moeten worden. Locatie 
en tijdstip volgt zo spoedig mogelijk. Bij 
deze een oproep om je op te geven voor  
de klankbordgroep via e-mail.

Voor nu even genoeg hierover. Tijdens 
onze Ledenvergadering van 28 september 
jl. is Pieter Tjassing formeel toegetreden tot 
het bestuur. Ook zijn de activiteiten en het 
financieel verslag over de ‘coronaperiode’ 
gepresenteerd. Na de pauze heeft 
Margriet Drijver uitleg gegeven over 
de directiewisseling en de positie van 
Woongroep Marenland. Daarnaast heeft 
Ineke Noordhoff, lid van de Raad van 
Commissarissen met huurdersbelangen in 
haar portefeuille, uitgelegd waarom de 

Raad tot deze stap is gekomen. Ook vragen 
van de aanwezige leden werden duidelijk 
beantwoord. Daarna heeft Sylvo Gaastra 
(Woonbond) uitleg gegeven over de 
Landelijke Prestatieafspraken en aangegeven 
wat voor huurders de gevolgen zijn.

Via de HPAG onderhouden we contacten
 met huurdersorganisaties in het aard-
bevingsgebied. Daar zijn we bezig met 
gemeenschappelijke belangen voor alle 
huurders in het gebied. Ook hebben we 
projecten in Uithuizermeeden, ’t Zandt, 
Middelstum en Appingedam bezocht.

Tot slot: om diverse redenen zal de telefoon 
van De Maren niet meer direct beantwoord 
worden. Gezien de intensiteit van de 
telefoontjes is het niet meer haalbaar direct 
te reageren op oproepen. Gebruik voor 
contact met De Maren ons e-mailadres: 
huurdersverenigingdemaren@gmail.com

Kortom, veel werk voor een paar mensen.

Namens De Maren
Marian Doornbos (voorzitter)
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STARTSEIN GEGEVEN: VERBETEREN EN 
VERDUURZAMEN 292 WONINGEN

Woongroep Marenland gaat 292 woningen met een laag 
energielabel verbeteren en verduurzamen. De woningen 
staan op verschillende plekken in de gemeenten Eemsdelta 
en Het Hogeland. Bij de meeste woningen worden vloer, 
muur en dak geïsoleerd. Sommige woningen krijgen 
nieuwe kunststof kozijnen met HR++-glas, een (hybride) 
warmtepomp of zonnepanelen. Het merendeel van deze 
woningen krijgt ook een nieuwe badkamer, keuken en toilet. 
De werkzaamheden starten in maart 2023 en zijn naar 
verwachting afgerond in het derde kwartaal van 2024. 



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 1 maart 2023 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: ‘Ik ga op vakantie en 
neem van alles mee’. De winnaar is dhr. M. Timmer uit Appingedam. Hij heeft de prijs inmiddels ontvangen.

BINNENSTAD

BRUG

CENTRUM

DECEMBER

DECORATIE

DOOI

DRUK

ENERGIEREKENING

GIDS

GLAD

GRATIS

HAARD

HAPJE

KACHEL

KOPEN

LAMPEN

MIST

MUTS

MUZIEK

NOVEMBER

OLIEBOL

OPENINGSTIJDEN

OPTREDEN

PODIUM

SCHAATSEN

SCHOENEN

SFEER

SNEEUW

STOKEN

VORST

WANDELING

WARM

WATER

11 · DE MARE 

Twaalf Groningse woningcorporaties werken samen aan 
één systeem in de provincie voor het verdelen van de 
beschikbare huurwoningen. In de stad Groningen wordt 
al gewerkt met één systeem. Woningzoekenden in de 
provincie kunnen straks via één ingang het aanbod in de 
hele provincie zien. Woongroep Marenland is een van 
de deelnemers. Ook huurdersorganisatie De Maren is 
betrokken bij de plannen. Het nieuwe systeem gaat naar 
verwachting op 1 januari 2024 in. Bent u ingeschreven als 
woningzoekende bij Woongroep Marenland, dan krijgt u 
op tijd bericht over hoe uw inschrijving naar het nieuwe 
systeem overgaat.

GRONINGSE WONINGCORPORATIES 
GAAN HUURWONINGEN DUIDELIJKER 
VERDELEN

WAT 'N PLAATJE

In september 2022 kreeg mevrouw Tyrykina de sleutel 
van haar nieuwe woning aan de Gerrit Raapstraat in 
Appingedam.



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.

Contact
T 0596 51 91 51

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

POST: POSTBUS 27, 9900 AA APPINGEDAM

BEZOEK: PROF. CLEVERINGAPLEIN 1, APPINGEDAM

Storingen en 
reparaties
VIA MIJN MARENLAND OP

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

24-UURS STORINGSDIENST:

T  0596 51 91 51

Openingstijden
WOONWINKEL: MAANDAG T/M DONDERDAG VAN 

9.00 - 12.30 UUR, VRIJDAG VAN 9.00 - 12.00 UUR 

TELEFONISCH: MAANDAG T/M DONDERDAG VAN 

9.00 - 12.30 EN 13.00 - 16.30 UUR, VRIJDAG 9.00 - 12.00 UUR


