VOORJAAR 2020

sociaal

wonen

NIEUWSBRIEF
We wensen
onze huurders veel
sterkte en gezondheid
toe in deze moeilijke
tijd!
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medewerkers van
de SUW.
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Voorwoord
Beste huurders,
Sommige mensen worden helaas zwaar getroffen door het
Corona-virus, maar gelukkig niet iedereen. Toch heeft iedereen
te maken met de gevolgen daarvan. Burgers jong en oud,
bedrijven, de overheid, maar ook organisaties zoals de SUW. De meeste
mensen kunnen en willen hun huis niet onnodig verlaten. Dat is zwaar, maar het
lijkt wel de beste manier om het Corona-virus zo snel mogelijk te laten ‘uitdoven’
en zo gauw mogelijk terug te keren naar een normale situatie.
Ook de SUW en haar medewerkers zijn dus getroffen door de gevolgen van het
Corona-virus. We kunnen niet zo werken als we willen en normaal ook zouden
doen. U heeft het wellicht gemerkt: ons kantoor is op dit moment voor huurders
heel beperkt toegankelijk. Uiteraard kunt u ons op andere wijze bereiken: per
email en telefoon. Maar wij kunnen niet alle onderhoudsvragen of klachten
afhandelen. Dat vinden we jammer, want we bedienen onze huurders graag.
Spoed- en noodgevallen zullen we uiteraard altijd behandelen.

We wensen onze huurders veel sterkte en
gezondheid toe in deze moeilijke Corona-tijd.
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We realiseren ons dat mensen door het Corona-virus ook in financiële
problemen kunnen komen. Denkt u daardoor de huur niet of niet tijdig te kunnen
betalen? Neem dan direct contact met ons op. Dan proberen we daar een
oplossing voor te zoeken. Net als onze collega-corporaties kiezen we bewust
voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door
inkomensverlies.
Ook de grotere onderhoudsprojecten hebben we eerst even stilgezet.
Zoals gezegd: dat vinden we jammer. Gelukkig kunnen we rekenen op een hoop
begrip van onze huurders! Daar zijn we dan ook oprecht dankbaar voor.
We wensen al onze huurders en belanghebbenden de komende tijd veel sterkte
en gezondheid toe. En we hopen u spoedig weer te ontmoeten en optimaal te
bedienen in betere tijden. Die zullen vast en zeker weer aanbreken!

Harry Oosting
directeur-bestuurder SUW

Werkt u mee aan de Aedes Benchmark?
Bij voorbaat dank!
Het kan zijn dat u als huurder
benaderd wordt voor de
Aedes Benchmark. Wat is dat
ook alweer? Het is een
tevredenheidsonderzoek
onder een aantal huurders
van elke woningcorporatie.
Misschien bent u in de
afgelopen jaren ook al eens
benaderd voor dit onderzoek.

Als u eraan meewerkt of aan
mee gewerkt hebt, bedanken
we u hartelijk!
Jaarlijks laten de woningcorporaties in Nederland, ook de
SUW, de Aedes Benchmark
uitvoeren. Vervolgens worden
dan de uitslagen van dit
onderzoek voor alle corporaties

met elkaar vergeleken. Waarom
is dat belangrijk? Zo komen we te
weten hoe onze woningcorporatie
op het gebied van klanttevredenheid scoort ten opzichte van onze
collega-corporaties. Dat is een
goede zaak. Want - indien
nodig - weten we dan of we iets
moeten veranderen.

WAT VERHUURT DE SUW?

Dat ziet u nu ook op www.groningenhuurt.nl
Een selectie uit onze voor huur beschikbare
woningen én ook ons totale woningbestand kon
u tot voor kort vinden op onze website
www.suwuithuizen.nl. Nu kunt u dit ook vinden
op www.groningenhuurt.nl. Af en toe plaatsen
we ook woningen die direct te huur zijn op onze

website. Deze worden ook geplaatst op
groningenhuurt.nl. Wilt u voor deze woningen in
aanmerking komen? Dan is het vereist om u in
te schrijven als woningzoekende.
Vervolgens wordt dan gekeken of u
in aanmerking komt voor de woning.
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SUW OOK BIJ HUURVERHOGING SOCIAAL:

We blijven ver onder de verhoging die de
overheid redelijk vindt
Van onze woningen die voor huurverhoging in
aanmerking komen verhoogt de SUW de huren
gemiddeld met 2.25 %. De maximale huurverhoging die we toepassen bedraagt 3 %, terwijl
de wetgever 6 % toestaat. Daarmee blijven we
dus ver onder de maximale huurverhoging die de
wetgever toestaat.
Met onze gemiddelde huurverhoging blijven we
ook onder de voor 2020 te verwachten inflatie.
Woningen die in het kader van de aardbevingsproblematiek stevig aangepakt worden en de

huizen die voor herstructurering in aanmerking
komen, houden we buiten de huurverhoging. De
gemiddelde huurverhoging over ons totale bezit
bedraagt 1.2 %.
Komt u ondanks onze beperkte huurverhoging
toch in de financiële problemen? Neem dan direct
contact met ons op. Dan kunnen we op tijd kijken
of we daar een oplossing voor kunnen vinden.
Net als onze collega-corporaties kiezen we bewust
voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door inkomensverlies.

NIEUW BELEIDSPLAN SUW:

We blijven een échte sociale huisvester,
ongeacht de uitdagingen!
De SUW is in 1919 opgericht
met een duidelijk doel: ‘de
woningstand in Uithuizen
verbeteren’. Dat doen we al
100 jaar, dat blijven we doen.
Ook al komen er een hoop
uitdagingen op ons af! Hoe
we die uitdagingen aangaan
staat in het nieuwe beleidsplan van de SUW voor de
komende jaren.
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De afgelopen jaren hebben de
woningcorporaties in Nederland
aardig wat voor de kiezen
gehad. Samengevat: we
moesten meer doen met minder
geld. Ook voor de komende
jaren zijn er - zeker voor een
corporatie in Noord-Groningen
als de SUW - vele uitdagingen.
Die ontstaan door allerlei

sociaal

wonen

Altijd een échte
sociale huisvester
Beleidsplan Stichting Uithuizer Woningbouw
Vastgesteld op: 21 november 2019
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ontwikkelingen in de samenleving én in ons werkgebied.
Wat zijn de ontwikkelingen?
Zo hebben we te maken met de
gevolgen van de aardbevingen
en de energietransitie. Maar ook
blijven mensen met een
zorgbehoefte langer zelfstandig
thuis wonen.
Daarnaast is er sprake van
vergrijzing, ontgroening en
toenemende diversiteit in de
bevolking. Door de toenemende
tweedeling in de samenleving
neemt de armoede onder
bepaalde groepen toe. En door
de krimp in bepaalde delen van
de provincie neemt de trek naar
de voorzieningendorpen zoals
Uithuizen toe. Maar ook moeten
we inspelen op de toenemende
digitalisering.
Onze algemene doelen
Het SUW-beleidsplan bestaat
uit drie pijlers met drie
algemene doelen: de SUW is
een echte sociale huisvester,
we zijn betrokken bij Uithuizen
en omgeving én als organisatie
maken we het verschil. Hoe
gaan we die doelen realiseren?
Door te voorzien in voldoende
betaalbare en goede en
verduurzaamde woningen. Met
ons woningaanbod antwoorden
we op de maatschappelijke

ontwikkelingen. De SUW, maar
ook onze huurders zijn
verbonden met Uithuizen.
Daarom zetten we ons - samen
met anderen - in voor een
leefbaar Uithuizen. Daarnaast
investeren we in opleiding,
scholing, werkprocessen en
digitalisering van onze
organisatie, zodat we de
uitdagingen zo goed mogelijk
aankunnen.
Samenwerken en alert blijven
Uiteraard kan ons beleidsplan
veranderen, want de werkelijkheid is veranderlijk. De SUW
blijft dus alert. We passen ons
plan aan als de omstandigheden dat vragen. Bij de
uitvoering van ons plan zijn we
duidelijk, persoonlijk én
verantwoordelijk. Dát zijn onze
waarden. En om alle
uitdagingen aan te kunnen
gaan, zoeken we nog meer de
samenwerking op met andere
partijen in en buiten Uithuizen.
Zoals collega-woningcorporaties, onze huurders, de
gemeente en andere
organisaties. Zo blijft de SUW
een echte sociale huisvester
met een duidelijk motto: Sociaal
Wonen. Ons beleidsplan vindt u op
www.suwuithuizen.nl

Wat moet u doen als de stroom uitvalt in uw
huis?
Alle elektrische leidingen en
stopcontacten in uw huis zijn
verdeeld in groepen. Om te
voorkomen dat er iets
misgaat - door bijvoorbeeld
overbelasting of kortsluiting is elke groep aangesloten op
een stop of schakelaar.
De stop of schakelaar ‘stopt’
de stroomtoevoer in een
groep als kortsluiting of
overbelasting optreedt in een
groep. Dat kan bijvoorbeeld
doordat een apparaat kapot
is gegaan of doordat er te
veel apparaten tegelijk
werken. Meestal kunt u de
storing zelf verhelpen!
Meterkast
Uw woning heeft meerdere
stroomgroepen en dus ook
meerdere stoppen of
schakelaars. U vindt deze in de
meterkast van uw huis. Als de
stroom uitvalt, gaat u naar de
meterkast en kijkt u welke
schakelaar omlaag staat of als u nog klassieke stoppen
heeft - welke stop er anders
uitziet dan de andere stoppen.
Uitgevallen apparaten
Vervolgens zoekt u waar in uw
huis een of meerdere
apparaten zijn uitgevallen of
defect zijn. Heeft u een of
meerdere van zulke apparaten
gevonden? Dan trekt u daarvan
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de stekker uit het stopcontact
en zet u vervolgens de
schakelaar van de betreffende
stroomgroep weer omhoog of
vervangt u de kapotte stop door
een nieuwe. Soms moet u ook
de aardlekschakelaar weer
omzetten. Werkt alles weer?
Dan heeft u de oorzaak
gevonden!
Stekkers verwijderen
Soms is het niet makkelijk om
snel de oorzaak van een
doorgeslagen stop of

schakelaar te vinden. Hoe vindt
u dan toch de oorzaak?
Verwijder eerst de stekkers van
alle apparaten die aangesloten
zijn op de doorgeslagen stop of
doorgeslagen groep. Schakel
vervolgens de stroom weer in
en plug de stekkers één voor
één weer in. Wanneer de
stroom weer uitvalt, weet u
direct welk apparaat de
boosdoener is. Lukt het u niet
om de elektriciteit aan te
krijgen? Neem dan contact op
met de SUW.

DE VIERING VAN 100 JAAR SUW:

We keken terug maar ook vooruit!
We zijn er trots op dat we als organisatie al zó lang door het
realiseren en verhuren van goede woningen de belangen van
huurders in Uithuizen mogen dienen. Daarom hebben we vorig
jaar op diverse manieren stilgestaan bij het honderdjarig bestaan
van de SUW. Dat deden we - denken we - op gepaste wijze.
Op een manier die past bij de mentaliteit van onze huurders en
onze organisatie.
Geschiedenis
Zo lieten we een documentaire
maken over de geschiedenis
van onze woningcorporatie.
Die hebben al onze huurders
samen met een waardebon en
een speciale nieuwsbrief over
de geschiedenis van de SUW
ontvangen. Uit de vele reacties

van onze huurders blijkt dat ze
dit hebben gewaardeerd.
De toekomst
Daarnaast belegden we een
bijeenkomst met de belanghebbenden van de SUW.
De belanghebbenden zijn alle
bedrijven, organisaties, collega-

corporaties, gemeentes en
instanties en huurdersvereniging waarmee de SUW
samenwerkt. In de bijeenkomst
keken we even terug, maar
hebben we vooral ideeën
uitgewisseld over de toekomst
van sociale woningbouw in
Uithuizen. Enkele daarvan
hebben we verwerkt in ons
beleidsplan voor de komende
jaren. Want we willen graag
nog lang doorgaan met het
garanderen van sociaal wonen.
En dat we kunnen we alleen in
samenwerking met anderen.

HET IS WEER LENTE

Tijd voor de tuin!
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We wonen allemaal graag in een leefbare
omgeving. Daar horen goed onderhouden
woningen en tuinen bij. De SUW zorgt voor het
technische onderhoud van uw woning. U moet
zelf uw tuin - als u die bij de woning hebt onderhouden. Dat staat ook in het huurcontract dat
u hebt getekend. Gelukkig onderhouden de meeste
huurders hun tuin goed. En vaak met veel plezier

en inzet! Resultaat? Zij genieten er zelf van, maar
ook hun omgeving. Bovendien, regelmatig
tuinonderhoud vraagt maar weinig tijd én voorkomt
kosten. Want als wij signalen krijgen of zelf zien dat
een tuin niet netjes is, schrijven wij de huurder aan.
Heeft dit geen effect? Dan schakelen we als
uiterste middel een hovenier in om de tuin netjes te
maken op kosten van de huurder.

DE GRENZEN VAN DE HUURTOESLAG ZIJN VERRUIMD

Dit kan u geld opleveren!
Misschien denkt u dat u te veel verdient om nu
voor een huurtoeslag in aanmerking te komen.
Toch is het raadzaam om even te kijken op de
website van de belastingdienst, want de
grenzen van de huurtoeslagen zijn verruimd.
Dus wellicht komt u er nú wel voor in
aanmerking. U kunt dit zien op de website van

de Belastingdienst: www.toeslagen.nl
Daar kunt in het zoekvakje ‘huurtoeslag
proefberekening’ invullen om de informatie
over de inkomensgrenzen te vinden. Kijk snel!
Kunt u dit zelf niet doen? Bel dan
met de SUW of direct met de
Belastingdienst: 0800-0543

WILT U DE LEEFBAARHEID VAN UW OMGEVING VERBETEREN?

Dien een aanvraag in voor het SUWleefbaarheidsbudget!
Iedereen woont graag in een
prettige omgeving. Maar die
ontstaat niet vanzelf. Wonen
en leven doe je niet alleen in
je huis. Je doet dat ook in je
straat en wijk. En, je doet het
gedeeltelijk met elkaar. Met
elkaar kun je een belangrijke
bijdrage leveren om de
leefbaarheid op peil te
houden of te verbeteren.
Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld
door je tuin te onderhouden
of door zwerfafval te
voorkomen. Maar ook door
onderling afspraken te
maken om overlast te
voorkomen.
Hebt u een goed idee voor
uw straat of buurt?
Maar misschien is de leefbaarheid ook wel op andere
manieren te verbeteren. Hebt
u ideeën over hoe de leefbaarheid van uw omgeving te

verbeteren is? De SUW wil ze
graag weten! Voor goede en
uitvoerbare ideeën hebben we
ook budget beschikbaar om ze
uit te voeren.
Wat is een goed idee?
Maar wat is een goed idee? U
kunt bijvoorbeeld denken aan
verlichting in de brandgang,
speelvoorzieningen voor
kinderen, knikkertegels of een
tijdelijke gemeenschappelijke
container voor tuinafval in de
herfst. Maar er is natuurlijk nog
veel meer te bedenken. Als u
er maar aan denkt dat uw

sociaal

project meerdere mensen in
uw straat of buurt ten goede
komt!
Hoe kunt u uw idee indienen?
U kunt uw idee indienen via
het Aanvraagformulier voor het
SUW-leefbaarheidsbudget.
U vindt het aanvraagformulier
via www.suwuithuizen.nl/
leefbaarheidsbudget/
Op die pagina vindt u nog
meer ideeën en projecten die
in aanmerking komen voor het
SUW-leefbaarheidsbudget.

wonen

Aanvraagform
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U wilt als SUWt
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Het leefbaarh
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uw directe wo
We vinden het
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:
Adres
:
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CONTROLEER REGELMATIG DE WATERDRUK VAN UW CV-KETEL

Op tijd bijvullen scheelt in uw energiekosten!
U wilt in een comfortabel en veilig huis
wonen. Daar hoort een goed werkende
cv-ketel bij. Daarom wordt uw cv-ketel
regelmatig gecontroleerd door een
gespecialiseerd bedrijf. Maar hoeft u daarom
nooit meer naar uw cv-ketel om te kijken?
Of alleen als die uitvalt? Nee! Dat is niet aan
te raden. Want als u wél regelmatig de
waterdruk van de cv-ketel controleert en
- indien nodig - het water bijvult, kan dat u
geld schelen. Bovendien behoudt u zo uw
wooncomfort.
Te lage waterdruk, hogere stookkosten
Als de waterdruk van de cv-ketel te laag is,
verbruikt die meer gas. En in het ergste geval
kan de ketel uitvallen. Hoe voorkomt u dit?

Door regelmatig te kijken of de druk van de ketel
niet lager is dan 1,5 bar. En als dat wel zo is,
moet u de ketel bijvullen. Hoe moet u dat doen?
Dat ziet u in de onderstaande instructie.
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uw waterdruk op
1 Controleer
het display van de cv-ketel. Zit
deze onder de 1 bar, dan is
het tijd om uw water bij te
vullen.

de dop van de
5 Verwijder
vulkraan en sluit de vulslang
aan.

dat u de benodigheden
2 Zorg
klaar hebt staan en zoek de
vulkraan op uw cv.

de vulkraan en
6 Open
vervolgens de waterkraan
terwijl u het display in de
gaten houdt.

de vulslang aan op
3 Sluit
de (koud)waterkraan en

ervoor dat de slang
4 Zorg
gevuld is met water en er

open de waterkraan.

geen lucht meer in zit.

de juiste druk
7 Zodra
(tussen de 1,5 en 2,0 bar)

de vulslang en
8 Verwijder
sluit de vulkraan goed af.

bereikt is, sluit u de
waterkraan en vervolgens
de vulkraan.

Kleurplaat
Het is weer tijd voor de tuin! Laat u voor deze kleurplaat inspireren door de bloemenpracht die straks
in uw tuin kan staan.
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De oplossing van de vorige puzzel was ‘Dat staat zo vast als een huis’.
De cadeaubon van € 25,00 is gewonnen door fam. Kluin van de Arp. Schnitgerhof Uithuizen.

AALDERIK EN BINY VAN DER WAL HUREN AL MEER DAN 50 JAAR BIJ DE SUW

‘Onderhoudsklusjes kan ik prima zelf
opknappen’
Aaldrik en Biny van der Wal wonen al meer dan 50 jaar in een
woning van de SUW. Net zoals andere huurders die 50 jaar bij
ons huren, kregen ze een maand huur cadeau. Uiteraard was de
SUW graag even bij deze jubileumhuurders langs geweest voor
een gesprek. Maar tijdens de Corona-crisis voeren we dat
gesprek maar even telefonisch met Aaldrik. Uiteraard gaan we
nog even langs bij de jubilarissen als de omstandigheden weer
normaler zijn.
Is het een beetje vol te houden
in deze Corona-tijd?
“Oh ja hoor. We doen rustig aan.
Ik ga een paar keer per week in
de stille uurtjes voor 8 uur de
boodschappen doen. Onze zoon,
schoondochter en de
kleinkinderen die ook in Uithuizen
wonen, komen regelmatig langs.
Aalderik en Biny van der Wal
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En wij vermaken ons verder
prima thuis. Het weer werkt
natuurlijk ook wel mee om het uit
te houden. We hebben namelijk
ook een tuintje. Daarin ben ik ook
wel veel bezig. Ik was vroeger
elektromonteur en hou van
knutselen en klusjes en ik houd
van vissen.”

Dus als er iets aan het huis
mankeert, belt u niet zo gauw
de SUW?
“Nee, dat klopt. Als we bijvoorbeeld een lekkende kraan of
een loszittende deurklink
hebben, ga ik daar de SUW niet
mee lastigvallen. Dat kan ik
prima zelf opknappen. En ik vind
het ook leuk om zelf te doen.”
En bent u een beetje te
spreken over de SUW?
“Ja, we vinden dat ze prima
werk doen hoor. Anders waren
we natuurlijk ook niet al 50 jaar
huurder van de SUW!”

GOED VENTILEREN IS GEZOND!

Maar hoe doet u dat?
1

2
Klaar met douchen?
Gebruik een wisser en
maak je douche
droog.

Zet je ramen minimaal
15 minuten open.
Of kantelramen de hele
dag op een kiertje.

Sluit de badkamerdeur.
Zo blijft het vocht in de
badkamer.
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Ventilatieroosters?
Open ermee!

Verwarm alle ruimtes
in huis gelijkmatig.

Deze af en toe even
poetsen.

Tussen 19-21°C is een
fijne temperatuur.
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Veel planten en een
wasje drogen in de
kamer zorgen voor
extra vocht in huis.
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(Mechanische) ventilatie
in huis? Zet deze altijd
aan op stand 2.
En tijdens het koken en
douchen op de hoogste
stand.

Ventileer extra, want
droge lucht wordt sneller
warm. Dat scheelt
verwarmingskosten.
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Gordijnen in huis?

Toch last van schimmel?

Hang ze niet voor de
verwarming.

Verwijder schimmels met
een sopje van water en
soda.

De SUW werkt aan haar Klantvisie
& Klantbenadering
De SUW wil haar huurders
- haar klanten dus - zo goed
mogelijk bedienen. Maar wat
is goed? Wat moeten we
precies doen voor onze
huurders? Op welke manier?
En: wat verwachten de
huurders van ons? En wat
mogen ze redelijkerwijs van
ons verwachten? En wat
moeten we doen als onze
organisatie onverhoopt te
maken krijgt met bijvoorbeeld
ziekte van medewerkers?
En hoe moeten we daar onze
organisatie op inrichten?
We hebben bureau Magis
gevraagd om ons te helpen
om antwoorden op dit soort
vragen te krijgen.

Onderzoek
Daarvoor hebben wij samen
met Magis onderzoek gedaan
onder onze huidige, vertrekkende en nieuwe huurders.
De huurders kregen bijvoorbeeld vragen als: hoe wilt u een
onderhoudsverzoek of klacht
melden? Hoe wilt u informatie
van de SUW krijgen? Per post
of digitaal? Hoe wilt u zich
kunnen inschrijven of de huur
opzeggen? Wat vindt u van de
manier waarop de SUW werkt
en communiceert? Ook heeft
Magis gekeken naar hoe wij
werken voor en communiceren
en met onze huurders.
Kan dat wellicht effectiever of
efficiënter?

Herhalen
De antwoorden worden
momenteel uitgewerkt en
nemen we mee in onze
Klantvisie & Klantbenadering.
Daarin gaan we helder
omschrijven wat wij doen voor
onze klanten, hoe wij dat doen
en hoe we met onze klanten
omgaan. We willen met deze
aanpak onze organisatie waar
mogelijk verder verbeteren.
We zullen deze aanpak in de
toekomst herhalen. Waarom?
De wereld om ons heen
verandert voortdurend net zoals
de behoeftes van onze
huurders. En voor hen doen we
het.
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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

sociaal

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

wonen
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