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MINITHEATER IN EEN SUW-WONING AAN DE HUNSINGOWEG 45

Alina Kiers speelt bewoonster Ida Kregel
De woningnood was groot in de jaren vijftig in de provincie
Groningen. Op initiatief van burgemeester Ottenvanger
van Ulrum werden er toen in rap tempo meer dan duizend
corporatiewoningen gebouwd. Om dit bijzondere plan te
herdenken organiseerde de Stichting Berlagehuis Usquert
het project Duizend Huizen. Met een tentoonstelling, maar
tevens vroeg ze Alina Kiers om in enkele van de nog
bestaande karakteristieke, roodbakstenen rijtjeshuizen een
voorstelling te spelen. Ook in één van de SUW.

2

Rondleiding
Zondag 20 september. Alina
Kiers en haar productieteam
hebben het rijtjeshuis van de
SUW aan de Hunsingoweg 45
met eenvoudige middelen
omgetoverd tot een minitheater. De woning is door de
SUW een korte periode
beschikbaar gesteld voor de
voorstelling na de verhuizing
van de bewoner. Boven
kunnen de bezoekers in een
slaapkamer koffie of thee
drinken. In een andere kamer

speelt continu een oud
bioscoopjournaal uit de jaren
vijftig over het Duizend Huizenproject. Een buurtbewoonster
geeft de gasten een rondleiding door het huis.
Indrukwekkend
Om klokslag vier uur begint de
voorstelling. 22 toeschouwers
in de huiskamer zien Alina
Kiers veranderen in het door
haar bedachte personage Ida
Kregel. Mevrouw Kregel
verhaalt over haar leven en dat

Alina Kiers

van haar gezin in de afgelopen
decennia in en rond het
rijtjeshuis. Af en toe onderbreekt ze haar spel voor korte
filmfragmenten en foto’s
geprojecteerd op de huiskamerraam. In dialect brengt
Kiers heel snel en indrukwekkend een mens tot leven
die het nodige heeft meegemaakt. Een karakter dat ze
baseerde op vele gesprekken
met bewoners van de roodbakstenen huizen in de hele
provincie. Terecht krijgt ze na
afloop een staande ovatie. De
tentoonstelling Duizend Huizen
was tot en met 15 november te
zien in het Berlagehuis te
Usquert.

Mooiste tuinen
Omdat de zomer laat op gang
kwam en daardoor alles laat in
bloei stond, zijn we pas in de
eerste helft van juli bij ons
woningbezit langs geweest om
te kijken welke tuinen het
mooist waren. Om dat zo
zorgvuldig mogelijk te doen,
hebben we alle tuinen
meerdere malen bekeken.
We hebben veel schitterende
voortuinen gezien en dat
maakte de keuze toch best
lastig, vooral omdat de
beoordeling of iets mooi is,
heel erg smaakgevoelig is.
Daarom willen wij ook onze
grote waardering uitspreken
voor die huurders die nu geen
prijs hebben gewonnen, maar
met een mooie voortuin een
positieve bijdrage leveren aan
een prettige leefomgeving.

De individuele prijzen zijn
gevallen op de volgende
adressen:
Ripperdadrift
192
Ripperdadrift
41
Menoldariep
19
Brouwerijstraat
36
Hamrikhof
1
Fivelingoweg
8
Snik
15
Wilgenbos
17
Wilgenhof
2
Wilgenhof
4
Wilgenhof
8
Aak
43
Departementsstraat 107

De straatprijzen gaan in de
vorm van een bloem/
kerststukje naar de volgende
straten:
Arp Schnitgerhof 22 t/m 44
Molenerf 20 t/m 36
Aak 3 t/m 13F en Treubweg 32
Wilgenhof 1 t/m 29

De huurders van bovenstaande adressen ontvangen
een cadeaubon van € 50,-

Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!

DE SUW JAARSTUKKEN 2014

U vindt ze op www.suwuithuizen.nl
In oktober verschenen onze jaarstukken over
2014. De jaarstukken bestaan onder andere uit
het jaarverslag en de jaarrekening. In de inleiding
van het jaarverslag meldt Jan van Duinen, de
voorzitter van het bestuur van de SUW, dat het
bestuur tevreden is over de ontwikkelingen in
2014 bij de SUW.
Uit het jaarverslag: Alle procedures zijn uitstekend op orde. De solvabiliteit is goed te
noemen. Het centraal fonds heeft wederom zeer
positief geoordeeld over de financiële continuïteit
bij de SUW. Voor de komende jaren zijn de

kasstromen dusdanig positief dat de gewenste
investeringen ook met het huidige kabinetsbeleid
kunnen doorgaan. Het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw heeft naar aanleiding van de
meerjarenbegroting positief geoordeeld over deze
kasstroomprognoses. Het bestuur ziet de
toekomst dan ook met het volste vertrouwen
tegemoet. Uiteraard staat er veel meer in de
jaarstukken.
Wilt u ze lezen? Dat kunt u doen via
www.suwuithuizen.nl/berichten/stichtingspublicaties
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Nieuws uit de huurdersvereniging Oet & Thoes
• Informatieavond voor SUW-huurders
Op 5 november organiseerde de huurdersvereniging Oet & Thoes voor de huurders van de
SUW in De Butler in Uithuizen een speciale
informatieavond met twee belangrijke onderwerpen: de aardbevingsproblematiek en de
stellingname van Oet & Thoes ten opzichte van
de nieuwe Woningwet. Op de avond waren ook
vertegenwoordigers van de Woonbond, de
gemeente, het Centrum Veilig Wonen en de
SUW aanwezig.
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• Nieuw bestuurslid: Dirk Jan Heemstra
Sinds kort heeft Oet & Thoes een nieuw bestuurslid: Dirk-Jan Heemstra. Daarnaast heeft zich nog
een nieuwe gegadigde voor het bestuur van de
huurdersvereniging gemeld: Michel Kremer, maar
deze moet eerst nog geaccrediteerd worden door
de volgende ledenvergadering van Oet & Thoes.
Als dit gebeurt is telt het bestuur vijf leden, namelijk
Cor en Stienko Sietsema, Dirk-Jan Heemstra,
Jan-Heero Forma en Michel Kremer. Dan zullen
ook de taken binnen het bestuur, onder voorzitterschap van Cor, anders verdeeld worden. Dirk-Jan
zal zich bezig gaan houden met het secretariaat en
Jan-Heero zal zich bezig gaan houden met het
penningmeestersschap, terwijl Stienko de ledenadministratie blijft beheren. De website zal door
Dirk-Jan en Stienko worden bijgewerkt.

DE WAARDERING VAN CORPORATIEWONINGEN VERANDERT

Wat verandert er voor u?
4

Wellicht heeft u het al via de media meegekregen: als gevolg
van de invoering van de nieuwe Woningwet verandert er één
en ander in de woningwaardering. De woningwaardering bepaalt de maximale huur die corporaties mogen vragen. In de
woningwaardering krijgt elke woning een aantal punten op
basis van diverse criteria. Bijvoorbeeld het aantal kamers,
de oppervlakte, het energielabel en nog vele andere. Wat
verandert er voor u als huurder van de SUW?
Betaalbare woningen
Door deze nieuwe systematiek
zal van een diverse woningen
het aantal punten veranderen.
In sommige gevallen zal de
woning een lager aantal
punten krijgen. Daardoor kwam
in het nieuws dat in Nederland
een aantal huurwoningen in
huur verlaagd moet worden.

Echter, de SUW heeft de
betaalbaarheid van haar
woningen altijd hoog in het
vaandel staan. Wij zitten hier
ook in een gebied waar de
inkomens niet al te hoog zijn.
Vandaar dat de huren die wij
altijd gevraagd hebben,
ongeveer 67% zijn van wat wij
zouden mogen vragen!

Zo laag mogelijke huren
Daardoor heeft de nieuwe
systematiek voor ons - en voor
u dus - ook geen gevolgen.
Een aantal woningen heeft iets
minder punten en een aantal iets
meer. Maar voor elke woning
geldt dat de huren die wij vragen
lager zijn dan wat wettelijk zou
mogen. De SUW stuurt bij de
komende huurverhogingsronde
in april alle bewoners een
overzicht van de puntenverdeling, WOZ-waarde en
Energielabel. Voor u als huurder
van de SUW verandert er dus
niets. Ook in de toekomst zullen
wij er altijd voor zorgen dat de
huur zo laag mogelijk blijft.

HARRY ZANDVOORT

“Ik woon hier prima!”
Harry Zandvoort houdt van dieren. “Ik kan er slecht tegen
als mensen dieren iets aandoen. Verschrikkelijk!”, vertelt hij
in zijn lichte bovenwoning aan de Tjalk in Uithuizen. Als er
in het nieuws weer eens sprake is van dierenmishandeling,
aarzelt hij dan ook niet om bijvoorbeeld naar RTVNoord te
bellen om daarover zijn mening te geven. Zijn dierenliefde
kwam niet uit de lucht vallen.
Boerderij
“Ik ben opgegroeid op de
boerderij van mijn ouders in
Gelderland. We hadden
koeien, jongvee, varkens en
nog veel meer. In mijn jeugd
had ik ook twee papagaaien.”
In zijn woning, die hij al weer
jaren huurt van de SUW, had
hij tot enkele jaren geleden ook
een papagaai. “Een aanhankelijk beestje. Dat zijn papagaaien heel vaak. Als ik thuis
was zat hij vaak op mijn
schouder.” Helaas moest Harry
de gevederde huisgenoot weer
weg doen. “De verzorging werd
me toch wat te veel toen ik last
kreeg van mijn ogen”, vertelt
hij. Maar de vogel kreeg
gelukkig weer een goed tehuis,
voegt hij er opgelucht aan toe.
Botsautootjes
Door de problemen met zijn
ogen stopte hij ook voortijds
met werken. “Jaren heb ik bij
de plantsoenendienst en in de
houtbewerking gewerkt.
Daarnaast hielp ik vroeger mijn
oom bij het opbouwen en

afbreken van zijn kermisbedrijf
als hij in het Noorden was. Hij
had botsautootjes. Jammer dat
ik daarmee moest stoppen.”
Maar Harry zit niet stil. “Ik hou
er van om klusjes te doen in
mijn huis.” Hoe kwam hij
eigenlijk vanuit Gelderland in
Uithuizen terecht? “Mijn oudste
broer verhuisde
erh
rhui
uisd
sde
e naar
naar deze
dez
deze
e
omgeving.
ng. Dat
ng
Da leek
leek mij
mij ook
o wel
wel
wat, duss ben ik hem gevolgd.”

Koeien
En bevalt dat nog, hier wonen?
“Oh ja, prima. Ik zit hier heel
prettig in het huis van de SUW,
ik ben in een paar minuten in
het centrum. Vanuit mijn
woonkamer kijk ik uit op het
groen. Ja, net als op de
boerderij!” Er is overigens
meer in de woning van Harry
dat doet denken aan een
boerderij. Op verschillende
muren hangen grote afbeeldingen van zwart-witte koeien,
die vriendelijk de kamer
inkijken. Op de vensterbank
staat echter Harry’s grote trots:
een levensecht beeld van een
koe. “Zou ik daarmee op de
foto kunnen?” Natuurlijk!
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JANNY MEIJER:

25 jaar werkzaam bij de SUW
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Sinds 25 jaar verzorgt Janny
Meijer onze huuradministratie.
Ze is ons gezicht naar de
huurders als het gaat om de
huur. “Ik ben verantwoordelijk
voor het hele proces.
Zorgen dat de huren ‘gedraaid’
worden, de acceptgiro’s de
deur uit gaan, het verwerken
van de betalingen in de
financiële- en de huuradministratie. Daarnaast kijk ik naar
de betalingsachterstanden en
ben ik verantwoordelijk voor
het debiteurenbeheer. Anders
gezegd: ik moet zorgen dat het
geld binnenkomt.” Daartoe
levert ze de betrokkenen
maatwerk om betalingsachterstanden in te lopen en onderhoudt ze de contacten met de
deurwaarder. Net als onze
andere medewerkers heeft ze
een breed takenpakket, want
we zijn een kleine organisatie.
Daarom is Janny ook ver-

antwoordelijk voor het verwerken van bank-, kas- en giro
en het inboeken van de
facturen.

Toen Janny startte bij de SUW,
stond de automatisering nog in
de kinderschoenen. Er werd
nog getypt op een ouderwetse
typemachine. Alleen de huuradministratie was gedeeltelijk
geautomatiseerd. Dit veranderde door de oprukkende
computer. In 1994 werd de
hele administratie geautomatiseerd. Janny: “Vroeger
hadden we veel meer contact
met onze huurders, voornamelijk doordat de toenmalige huursubsidie ieder jaar
opnieuw aangevraagd moest
worden. Alle huurders werden
dan uitgenodigd op kantoor en
samen werden de formulieren
ingevuld. Een drukke periode,
maar wel leuk. De huurtoeslag
loopt nu helemaal via de
Belastingdienst.” Maar ook al
veranderde er de afgelopen 25
jaar veel, Janny gaat nog
iedere dag met plezier naar de
SUW en hoopt het dan ook
nog even vol te houden.

Janny Meijer

LOCATIE MAARWEG

Vleermuizen weg? Dan slopen!
Als alles meezit kunnen de woningen aan de
Maarweg in november gesloopt worden en kan
in de tweede helft van 2016 begonnen worden
met de bebouwing van deze locatie. Maar zoals
gezegd: dan moet alles meezitten. We moeten
er wel zeker van zijn dat de vleermuizen die in
de oude woningen woonden verhuisd zijn.

Om te controleren of de vleermuizen weg zijn,
worden in november openingen in de muren van
de woningen aangebracht om te kijken of de
dieren inderdaad weg zijn. Als dat zo is, kan er
gesloopt worden. Ondertussen gaat de planontwikkeling voor het gebied door de gemeente
en de SUW door.

JANNIE REIMERT-OOSTING:

neemt na 25 jaar afscheid van de SUW
Jannie Reimert zat dit jaar
25 jaar in ons bestuur als
penningmeester.
Tevens nam ze in november
afscheid van de SUW.
“Het was een interessante
periode bij de SUW en in de
volkshuisvesting, maar
eigenlijk wil ik nog graag wat
andere dingen doen, waar ik
nu geen tijd voor heb”, zegt ze.
“Ik zal het werk missen, maar
meer nog de contacten met de
mensen van de SUW, zowel
die met mijn collega-bestuursleden als die met het personeel. Ik kwam vrij veel op
kantoor, omdat de SUW een
organisatie zonder directie is,
waarbij bestuursleden samen
met personeelsleden ook
uitvoerende taken hebben.
Die samenwerking heb ik altijd
als zeer plezierig ervaren.
Deze structuur van de SUW,
die vrij uniek is, betekent dat je
meer werk hebt te doen, maar
heeft mij wel de kans gegeven
om intensief bezig te zijn met
het realiseren van waar wij als
SUW primair voor staan en ik
persoonlijk ook: fatsoenlijke
woningen met betaalbare
huren voor mensen met een
beperkt inkomen.
“We zitten met onze huren een
stuk onder wat we van Den
Haag mogen vragen en onze
gemiddelde huurverhoging

Jannie Reimert

weten we in de regel ook
beperkt te houden tot het
inflatiepercentage”.
Jannie had in het bestuur een
brede portefeuille met naast
financiën ook juridische zaken.
Niet vreemd natuurlijk, want ze
was jarenlang juriste bij de
Rijksuniversiteit Groningen.
“Ik heb in die 25 jaar ingrijpende veranderingen in de
volkshuisvesting meegemaakt.
Begin jaren negentig werden
de subsidies voor de woningcorporaties afgeschaft en
moesten we als maatschappelijke onderneming meer
bedrijfsmatig gaan werken.

Deze verzelfstandiging is voor
de bestuurders van een aantal
corporaties, zoals Vestia en
Rochdale, het startsein
geweest voor zelfverrijking en
risicovolle beleggingen.
Dat een paar corporaties voor
een heel slecht imago van de
hele corporatiewereld hebben
gezorgd is heel jammer, want
bij de meeste corporaties
werken zeer betrokken,
gewetensvolle mensen tegen
een normaal salaris. Ook de
SUW is altijd verantwoord met
het geld, wat uiteindelijk van
onze huurders is, omgegaan.
Bestuursleden van de SUW
ontvangen een bescheiden
onkostenvergoeding, want dit
werk doe je uit idealisme en
niet voor het geld. Het trieste
is dat alle corporaties, wij dus
ook, uiteindelijk mee moesten
betalen aan het Vestiadebacle. Bij de SUW zijn de
financiën op orde, maar is het
menselijke en sociale aspect
minstens net zo belangrijk.
Ook in deze tijd komt er veel af
op de SUW, zoals de aardbevingsschade en de krimp
van de bevolking in deze
regio. Uiteraard blijf ik de SUW
vanaf de zijlijn volgen.”
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VERSTEVIGING EN VERDUURZAMING VAN WONINGEN:

Eén week werk voor veilig en energieneutraal
wonen!
Vele huizen in onze provincie zullen verstevigd moeten
worden om ze bij aardbevingen tot 5 op de Schaal van Richter
veilig te maken voor de bewoners. Zo ook de nodige woningen
van de SUW. De versteviging van de huizen wordt tevens
aangegrepen om de huizen te verduurzamen. Het streven is
om nulenergie-woningen te realiseren. In november zijn we
gestart met een pilot waarin 150 woningen, waarvan 5 van de
SUW aan de Fivelingoweg, worden aangepakt.
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Niet verhuizen
Wat gaat er gebeuren?
De buitenschil, dit is de
buitenste laag stenen, wordt
van het huis gestript. Ook de
bestaande isolatie wordt
verwijderd. Vervolgens worden
er constructieve betonnen
prefab wanden geplaatst, daar
tegenaan komt de nieuwe
isolatielaag. Vervolgens
worden de gevels afgewerkt
met een beplating met composiet steenstrips. Ook komen er
zonnecollectoren op het dak
en worden de installaties
aangepakt. Tevens worden de
kozijnen vervangen.
Waarschijnlijk is voor onze 5

woningen ongeveer 3 weken
werktijd nodig. De werktijd per
woning is dus een kleine
week. Het streven is dat de
bewoners tijdens de werkzaamheden niet hoeven te
verhuizen. Deze aanpak leidt
er toe dat gepland voegwerk
en isolatieprogramma’s voor
de betreffende huizen gestaakt
worden. Het totale planmatige
onderhoud komt daardoor op
een lager pitje te staan.
Energieneutrale huizen
Het streven is dus om
nulenergie-woningen te
realiseren. Dit zijn energieneutrale huizen die zeer lage
of geen energiekosten
hebben. Bij deze nul-op-de-

meterhuizen verdwijnt de
gasaansluiting en wordt de
woning ‘all electric’. Omdat de
SUW hiervoor moet investeren, mogen wij een
Energie Prestatie Vergoeding
(EPV) vragen aan de huurders
van maximaal 1,40 euro per
vierkante meter gebruiksoppervlak. Wij vragen echter
een bedrag van € 1,00 om
onze huurders zoveel mogelijk
tegemoet te komen in deze
tijden van overlast.Uiteindelijk
gaan de totale vaste lasten,
dus het gezamenlijke bedrag
van huur en energie, omlaag.
1.500 huizen in 2016
De pilot wordt in maart 2016
afgerond en geëvalueerd.
De ervaringen worden gebruikt
om de volgende huizen zo goed
mogelijk en met zo weinig
mogelijk overlast voor de
bewoners aan te pakken.
In het voorjaar start de voorbereiding van de aanpak van de
volgende woningen. Uiteraard
worden de betroffen bewoners
hierover van te voren ingelicht.
In totaal zullen er in het komend
jaar 1.500 corporatiewoningen,
waarvan 78 van de SUW, op
deze manier worden veranderd
in veilige en energieneutrale
huizen.

Wim Nolden

NIEUW SUW-BESTUURSLID WIM NOLDEN

Gepokt en gemazeld in de volkshuisvesting
Terugkijkend op 36 jaar ervaring in diverse
functies in de volkshuisvesting durft Wim
Nolden best te beweren dat hij gepokt en
gemazeld is in deze sector. Bij de SUW zijn
we dan ook blij dat hij sinds april 2015 deel
uit maakt van ons bestuur.
Aantrekkelijk
“Ik heb gewerkt bij de Nationale Woningraad, de
voorloper van Aedes, en heb daarna diverse
functies vervult bij een grotere corporatie. Toen ik
de advertentie voor nieuwe bestuursleden van
de SUW zag staan, heb ik direct gereageerd.”
Wat maakt de SUW aantrekkelijk voor een
bestuurder? “Het is een efficiënt werkende en
compacte corporatie, dichtbij de mensen voor
wie ze werkt. Daarnaast heeft de SUW een

meewerkend bestuur. Daarvan wordt een grote
betrokkenheid verwacht bij de corporatie, haar
vraagstukken en uiteraard – waar we het
allemaal voor doen – onze huurders!”
Antwoorden
Maar er is meer waarom Wim graag in het
SUW-bestuur wou komen. “De afgelopen jaren is
er veel op de woningcorporaties afgekomen, dat
lijkt maar door te gaan. Neem de aardbevingsproblematiek, de toenemende migratie en ook de
bevolkingskrimp in bepaalde delen van de
provincie. Daar moet de SUW goede antwoorden
op hebben. Ik zal graag mijn kennis en ervaring
inzetten om daar een steentje aan bij te dragen.
Met name op financieel gebied, want dat is mijn
specialisme.”
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BLAUWE ENVELOP GAAT VERDWIJNEN

Belastingdienst stuurt post in de toekomst
alleen nog digitaal
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De Belastingdienst gaat papieren post stap
voor stap vervangen door digitale post. Post
van de Belastingdienst vindt u voortaan in uw
Berichtenbox op MijnOverheid. Uw Berichtenbox staat al voor u klaar, u hoeft ‘m alleen
nog te activeren.

wordt gevraagd om aangifte te doen nog voor de
laatste keer op papier. Maar deze zit dan ook
digitaal in uw Berichtenbox. In 2017 wordt die
brief alleen nog digitaal verstuurd. Activeer
daarom nu uw Berichtenbox. Dan hoeft u geen
bericht te missen.

De overheid en de Belastingdienst bieden al veel
online diensten. Uw aangifte doen of een toeslag
aanvragen kan al een tijd digitaal. Maar andersom: de berichten die de Belastingdienst u stuurt,
kwamen altijd nog met de post. Dat gaat veranderen. De bekende blauwe envelop gaat
verdwijnen. En dat geldt voor iedereen, u heeft
dus niet de keus om post nog op papier te blijven
ontvangen.

De Berichtenbox: uw digitale deurmat
De Berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus
waarin u post van de overheid digitaal ontvangt.
Om uw post te kunnen lezen, moet u de
Berichtenbox activeren. Hebt u dat nog niet
gedaan? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl en
log in met uw DigiD.
Bent u benieuwd wanneer u digitale post hebt?
Vul dan bij het activeren van de Berichtenbox uw
mailadres in. Dan krijgt u vanzelf een e-mail als
er in de Berichtenbox een brief voor u klaarstaat.
Zo mist u nooit meer een bericht van de
Belastingdienst.

Vaarwel blauwe envelop
Krijgt u een toeslag zoals huurtoeslag of
zorgtoeslag? Dan krijgt u de voorschot
beschikking voortaan alleen digitaal.
U ontvangt uw beschikking in Mijn toeslagen
op www.toeslagen.nl en in uw Berichtenbox.
In februari 2016 ontvangt u de brief waarin u

Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig om uw Berichtenbox te
activeren? Ga naar www.belastingdienst.nl/
digitalepost voor meer informatie. Daar vindt
u onder het kopje ‘ik help iemand met
MijnOverheid.nl’ alles over het aanvragen van
DigiD, het activeren van uw account op www.
mijn.overheid.nl en ontvangen van digitale post
in uw Berichtenbox.
Voor vragen kunt u een speciaal
telefoonnummer bellen: 0800
- 235 83 52. Wilt u of kunt u uw
belasting- en toeslagzaken niet
zelf regelen? Dan kunt u
iemand anders machtigen om
in uw Berichtenbox te kijken.

Puzzel
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Zoek de volgende woorden:
Albanië
Andorra
Armenië
Azerbeidzjan
België
Bosnië Herzogovina
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland

Frankrijk
Georgië
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
IJsland
Kroatië
Letland
Lichtenstein
Litouwen
Luxemburg

Macedonië
Malta
Moldavië
Monaco
Montenegro
Nederland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië

Rusland
San Marino
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Zweden

De oplossing van de vorige keer was ‘Het is de toon die de muziek maakt’. De cadeaubon van
€ 25,00 is gewonnen door mevrouw Zuidema aan de Departementsstraat.

NIEUWS UIT DE RAAD VAN TOEZICHT:

Gerard Bulthuis geeft na 13 jaar het stokje door
Na twaalf jaar verlaat Gerard Bulthuis de Raad van Toezicht
van de SUW. Als voorzitter heeft hij de grens bereikt van de
maximale termijn die hij volgens onze Governance Code in de
Raad mag zitten. Momenteel is de Raad in gesprek met
kandidaten om de vrijgekomen plekken in de Raad op te
vullen.
Toezicht
Gerard Bulthuis: “De Raad kent
geen specifieke portefeuilleverdeling, maar uiteraard willen
we graag leden met een
bestuurlijke of financiële
achtergrond hebben. Want het
is wel onze taak om toezicht te
houden op het bestuur en op
de algemene gang van zaken
in de SUW. De taken van de
Raad van Toezicht zijn wettelijk
vastgelegd. Daarnaast staan

we het bestuur met raad ter
zijde. Dat alles kan het beste
gebeuren als je kennis van
zaken hebt.”
Kennis
Het vinden van geschikte
raadsleden is overigens niet
eenvoudig vertelt Gerard: “Door
de veranderde wetgeving
worden er aan de bestuurders
steeds meer kenniseisen
gesteld. Ze moeten elk jaar

laten zien dat hun kennis op
peil is door kennispunten te
halen. Dat betekent dus dat de
raadsleden meer tijd in hun
werk moeten steken.”
Betrokkenheid
Gerard zelf heeft een ambtelijk
bestuurlijke achtergrond en
heeft het werk in de Raad met
plezier en betrokkenheid
gedaan, hij had dan ook nog
best even door willen gaan.
“Maar ik vind het een goede
zaak dat de Governance Code
een termijn stelt, nieuwe
mensen kijken weer anders
tegen de zaken aan.”
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Hier volgen een aantal telefoonnummers
die u kunt bellen bij eventuele problemen.
Klachten over de
Centrale verwarming:
Feenstra Service BV
088-8455000

Problemen met
verstoppingen:
De Winter Rioolservice
0900-8974665
0596-551236

sociaal

Het bestuur van de Stichting
Uithuizer Woningbouw heeft in
totaal 5 bestuursleden, te weten:
• Dhr. J. van Duinen - Voorzitter
• Mw. D. Slatman - Lid
• Dhr. W. Nolden - Lid
• Dhr. G. Giunta d’Albani - Lid
• Dhr. M. Zuidema - Secretaris

wonen
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