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Woonkr8 is een uitgave van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied.
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We willen dat huurders veilig kunnen wonen. Dat is het doel van de acht
woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied. Om dat voor elkaar te krijgen,
werken zij samen met andere partijen in de Kr8. Anita Tijsma, directeur Acantus en
Matthieu van Olffen, directeur van Wierden en Borgen vertellen hierover.
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Samen versterken!

U
Vragen
of klachten?
De versterkingsoperatie is een
proces waar de woningcorporaties
steeds meer ervaring in krijgen.
De samenwerking tussen alle
partijen gaat beter en zij leren van
elkaar. Daar plukken huurders
de vruchten van. Bent u niet
tevreden? Of gaat er toch iets niet
helemaal goed? Meld dit dan bij
de verhuurder. De corporatie kijkt
samen met u waar of bij wie u
terecht kunt voor het vinden van
een oplossing. Komt u er niet uit?
Dan is er een klachtenreglement,
en er is ook een commissie die de
klachten behandelt. Maar zover
hoeft het liever niet te komen.

ontvangt deze krant omdat u in een
huurhuis in het aardbevingsgebied
woont. De acht woningcorporaties die
in dit gebied huizen verhuren hebben samen
met de overkoepelende huurdersorganisatie
(HPAG) deze krant gemaakt. Hierin staan
verhalen van huurders en woningcorporaties
over de noodzakelijke versterking van
woningen of andere oplossingen, zoals het
bouwen van nieuwe woningen. Vanwege de
aardbevingen moeten veel woningen worden
aangepakt. Dat is een ingrijpend proces, dat
veel impact heeft op de bewoners. We danken
alle huurders en andere betrokkenen die hun
verhaal voor deze krant hebben willen doen.

“Kr8 staat voor de kracht van mensen”, zegt Anita
Tijsma. “De kracht van huurders, gemeenten,
aannemers en corporaties in dit gebied. Die kracht is
nodig om het hoofd te bieden aan de heel spannende
en onzekere situatie die komt door de aardbevingen.
Vanuit samenwerking kunnen we meer voor de
huurders betekenen en meer voor het gebied. In de Kr8
bundelen we kennis, ervaring en onderzoek om aan te
sluiten bij wat huurders nodig hebben. Zodat zij goed
en veilig kunnen wonen.”

Maatwerk
De specialisten van Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) bepalen of een woning veilig is. NCG is een
onderdeel van de overheid en doet controles.
Ook adviseert NCG de Kr8 over de aanpak van de
versterking. “De versterkingsklus is heel heftig”, zegt
Tijsma. “Mensen zitten vaak lang in onzekerheid en ze
hebben praktische vragen. Ga ik nog behangen of niet,
of de tuin aanpakken? Met het advies van NCG bepalen
we, samen met huurders, wat we gaan doen. Dat kan
per woningtype of dorp anders zijn.”
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huurders. Nu we een aantal jaren bezig zijn, weten we
het versterken van huizen steeds beter en eerder uit te
voeren. We leren van elkaar. Zo heeft de ene corporatie
meer ervaring met wisselwoningen. De volgende is al
verder met het versterken van de woningen. En gelukkig
kunnen we nu ook voorbeelden laten zien waar de
samenwerking beter gaat. Daar zijn we trots op, en die
delen we graag met onze huurders in deze krant”.

Duurzame huizen
Het versterken van huizen vindt plaats voor de lange
termijn. De woningcorporaties kijken dan ook naar
nieuwe kansen. Zoals door meer levensloopbestendige
huizen (huizen die zo gebouwd worden om er zo lang
mogelijk in te kunnen blijven wonen) te bouwen, die
voor jong én oud geschikt zijn. Van Olffen: “Daarnaast
pakken we meteen de verduurzaming van woningen
op. Nergens staan straks zoveel duurzame huizen
als in Groningen. Niemand zit te wachten op een
versterkingsklus. Maar dat mensen straks in een
duurzaam huis wonen, met meer gemak en minder
stookkosten, is een mooi gevolg van een heel nare
situatie.”

Het versterken van woningen is een unieke klus, waarbij
de veiligheid van de huurders voorop staat. Dat maakt
samenwerking ook noodzakelijk. Matthieu van Olffen:
“Niemand in Nederland had hier ervaring mee. Samen
zijn we op zoek naar de beste manier om dit aan te
pakken.” Dit heeft veel tijd gekost en nog steeds is
het tempo in de versterking erg langzaam en gaat het
contact met de huurders niet altijd goed. Van Olffen
vervolgt: “Dat is voor ons reden geweest om met
onze huurders zekerheden te formuleren, die we
belangrijk vinden bij aanpak van de woningen. Onze
inzet is er samen met huurders uit te komen. Dat zal
niet altijd makkelijk gaan, want we komen aan het
thuis van mensen. Maar we hebben geen keus, we
moeten dit samen doen”.

Kleine stapjes
Tijsma vult aan: “Het is heel menselijk om te kijken
naar wat er verkeerd gaat. Maar we zetten steeds
kleine stapjes naar een betere samenwerking met onze
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De kr8en bundelen
‘Wij doen ons
best deze
woonkrachte
n
zoveel mogelij
k
na te leven’

Als huurder in het aardbevingsgebied van Groningen is het soms
onzeker wonen. Wordt mijn woning versterkt of gesloopt?
Waar kan ik straks weer terecht en hoelang gaat het duren?
Woningcorporaties Acantus, De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer
Woningbouw, Woongroep Marenland, Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland
bundelen de krachten voor hun huurders. Anita Tijsma (directeur Acantus en voorzitter
van de Kr8-corporaties): “Samen maken we een vuist om versterking in de regio uit
te voeren. Iedere huurder moet veilig en prettig kunnen wonen en heeft recht op
een vergoeding en gelijkwaardige behandeling. Daarom hebben we in overleg met
de huurdersorganisaties de acht woonkrachten bedacht; de zekerheden die we u als
woningcorporatie altijd bieden als uw woning voor versterking of sloopnieuwbouw in
aanmerking komt vanwege de aardbevingsproblematiek. In deze krant leest u hoe we
samen met onze huurders een aantal van deze woonkrachten in de praktijk toepassen.”

01.

02. 03. 04.

We werken
samen

Samen
akkoord

We betrekken huurders
bij ieder project,
van planvorming tot
beoordeling. Persoonlijk
contact is hierbij
belangrijk.

We gaan met iedere huurder
één op één in gesprek. Als
het gaat om het versterken
van uw woning, dan krijgt u
op basis van het gesprek een
voorstel. Als we het hierover
samen eens zijn, gaan we
verder. Wordt uw woning
gesloopt en heeft u recht
op een nieuwe woning? Dan
bespreken we uw wensen
voor een nieuwe woning.
De woningcorporatie houdt
hierbij zoveel mogelijk
rekening met uw wensen
en de wensen van andere
huurders die ook recht
hebben op een nieuwe
woning.

4

een
vergoeding
op maat
We vinden het belangrijk
dat huurders financieel
gecompenseerd worden
bij versterking of sloop en
vervangende nieuwbouw.
U krijgt altijd minimaal de
vergoeding die in de wet
staat. Aanvullende
vergoedingen zijn anders
voor ieder project.

een
vervangend
dak boven
uw hoofd
Moet u tijdelijk ergens
anders wonen? Bijvoorbeeld
omdat uw huis versterkt
wordt en u er daarom niet
kan blijven? Dan krijgt u een
woning aangeboden die
goed past bij uw situatie
met dezelfde huurprijs.

Voorzitter Ben
van hpag

Jacobs

‘Met deze
n
woonkrachte
en
proberen we e te
t
krachtige vuis ze
n
maken voor o
huurders’
anita Tijsma
van acantus

05. 06. 07. 08.
We houden
Oog voor de Schade
u op de
voorzieningen verzekerd
hoogte
die voor u
Als huurder hoeft u zich
geen zorgen te maken over
belangrijk
We doen ons best duidelijk,
schade die kan ontstaan
eerlijk en regelmatig met
tijdens werkzaamheden
zijn
u in gesprek te gaan. Voor
We hebben oog voor Wmovoorzieningen en verbeteringen
die u zelf hebt aangebracht in
uw woning. Wmo-voorzieningen
worden waar nodig kosteloos
herplaatst. U kunt een
vergoeding krijgen voor
verbeteringen die u zelf
aan uw woning heeft
aangebracht.

Woonkr8

aan uw huis. Wij zorgen
voor een goede
schadeverzekering
en controleren of onze
aannemers verzekerd
zijn. We lossen de schade
voor u op.

ieder project bepalen we
samen met huurders en
de huurdersorganisatie
hoe we het beste met de
betrokkenen in gesprek
kunnen gaan.

afwijkende
omstandigheden,
afwijkende
oplossingen
Hebben de versterkings- of
nieuwbouwplannen onvoorziene
of onredelijke gevolgen voor
u? Dan kan de corporatie op
individuele gronden afwijken
van het sociaal plan. Dit
kunt u bespreken met uw
woonconsulent. Komt u er
in het overleg niet uit? Dan
kunt u schriftelijk een beroep
doen op de zogenaamde
hardheidsclausule. De
corporatie neemt hierover
binnen vier weken
een besluit.
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Samenwerken loont
Je komt verder als je krachten bundelt. Binnen stichting HPAG (HuurdersPlatform
Aardbevingen Groningen) trekken huurdersorganisaties samen op rondom het verstevigen
en verduurzamen van woningen. Ook sloop en nieuwbouw staan op de agenda van HPAG.
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Behalve schade aan woningen, lijden sommige
inwoners in het aardbevingsgebied aan immateriële
schade. Het woongenot kan verminderen, maar ook
zorgen en angsten spelen een rol. In 2018 is een
massaclaim voor schadevergoeding ingediend tegen
de NAM. Hierbij zijn ongeveer vijfduizend inwoners
aangesloten. Ben: “Samen met de Woonbond, De Haan
Advocaten en later de corporaties Het Groninger Huis
en Stichting Uithuizer Woningbouw gaven wij huurders
uitleg over de immateriële schadevergoeding als gevolg
van de aardbevingen zodat zij zich konden aansluiten.
Dat deden we tijdens huurdersavonden en vanuit een
caravan. De zaak is nog in behandeling, we hebben
regelmatig contact met De Haan over de voortgang
van de procedure. Het kantoor stuurt alle huurders die
meedoen met de claim tegen de NAM regelmatig een
bericht over de stand van zaken. We hopen voor het
einde van het jaar meer te weten.”

HPAG is blij met wat ze bereiken voor huurders. “Wij
voelen ons serieus genomen door onze gesprekspartners, de corporaties en het ministerie”, zegt Ben.
“Dat heeft even geduurd, maar de aanhouder wint. Wij
zijn heel volhardend geweest over de vergoedingen,
daarvan zien we nu resultaat. Als je op basis van gelijkheid met elkaar in gesprek bent, bereik je
veel meer dan wanneer je tegenover
elkaar staat. Denk aan gesprekken
die we hebben met corporaties
over hun sociaal plan. Of aan
het feit dat we gezamenlijk,
als HPAG en corporaties,
optrekken naar
Den Haag.
Op 25 mei van dat jaar
Samenwerken,
richtten huurderskoepel
dat loont.”
Acantus (HKA), Huurders
Adviesgroep Groninger Huis,
Huurdersvereniging De
Maren Appingedam, Stichting
Bewonersraad Slochteren,
Huurdersvereniging De Huurder
Loppersum, Huurdersraad
Hoogezand-Sappemeer,
Huurdersvereniging de Delthe
en Huurdersplatform BedumTen Boer samen de stichting
HPAG op.
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claim tegen de nam

De aanhouder wint

de

‘gelijke
monniken,
gelijke
kappen’

Ben Jacobs, voorzitter van HPAG, zet zich samen met
alle leden in voor gelijkheid in het aardbevingsdossier.
“Wij vinden bijvoorbeeld dat elke corporatie iedere
huurder die naar een wisselwoning moet, dezelfde
vergoeding moet betalen. Gelijke monniken, gelijke
kappen. Dat staat ook in het sociaal plan dat wij
hebben gemaakt voor het aardbevingsgebied. Dat
plan kan als bijlage dienen voor de individuele sociale
plannen van de verschillende corporaties. Daarnaast
vinden wij dat er geen verschil mag bestaan tussen de
verhuisvergoedingen voor particuliere eigenaren
en huurders.”

In januari 2020 stuurden HPAG samen met de Kr8corporaties een brief aan de minister van Binnenlandse
Zaken. Met als doel: aan tafel komen en meepraten.
“Onze wens werd gehoord”, vertelt Ben. Op 4 maart
werden diverse overlegorganen opgericht, waaraan wij
deelnemen. Zo praten we bijvoorbeeld mee over de
verschillen tussen de vergoedingen voor particuliere
eigenaren en huurders. Minister Kajsa Ollongren van
Binnenlandse zaken heeft beloofd dat het verschil
in de verhuisvergoeding in het bevingsgebied wordt
rechtgetrokken. Een werkgroep werkt dit verder
uit. Ook krijgen huurders die al verhuisd zijn, in een
wisselwoning wonen of midden in het proces zitten,
een compensatie. Die regeling treedt waarschijnlijk na
1 oktober in werking.
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Gelijke monniken, gelijke kappen

aan tafel bij de minister
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et begon in 2016, tijdens de
nieuwjaarsborrel van de Woonbond, een
landelijke vereniging voor huurders. Hier
ontmoetten verschillende Groningse
huurdersorganisatie elkaar en ontstond
het idee om samen te werken aan de ingewikkelde
thema’s rondom de aardbevingsproblemen. Zo hoeft
elke huurdersorganisatie niet opnieuw het wiel uit
te vinden. Verstevigen, verduurzamen, sloop en
nieuwbouw raken ons immers allemaal. Daarom
hebben ze samen de HPAG opgericht.
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Terug naar de
tekentafel

‘We hebben geleerd
hoe belangrijk
het is om écht te
luisteren’

Goede samenwerking...
Gemeente Het Hogeland werkt samen met de woningcorporaties en NCG aan de
versterkingsopgave in verschillende dorpen. In deze dorpen worden huizen gesloopt en
nieuw gebouwd. Een ingrijpende gebeurtenis voor de vaak kleine dorpen. De gemeente
kijkt samen met de inwoners en de woningcorporaties hoe de dorpen toekomstbestendig
kunnen worden.

de toekomst van de
Hogelandster dorpen

e

r komt veel op bewoners af.
Sommigen verhuizen naar
een tijdelijke woning. Dan
wordt hun huis gesloopt en
begint de nieuwbouw van
hun huis. Dat is nogal wat;
het is dan ook erg belangrijk
dat bewoners zich weer prettig voelen in hun
nieuwe huis en buurt. Het gaat immers om
hun dorp en hun toekomst”, aldus wethouder
Kristel Rutgers.

Het was even slikken voor Janine en haar collega’s toen eind december
een brandbrief op de mat lag bij Wierden en Borgen. Het sloop- en
nieuwbouwproject in de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat in Ten Post
verliep volgens een groep huurders niet zoals het zou moeten. Wierden
en Borgen ging terug naar de tekentafel en de plannen zijn aangepast.

J

anine, woonconsulent bij Wierden en
Borgen, begrijpt de ontevredenheid
van een half jaar geleden goed. “Van
de woningen die we slopen, komt
een aantal gezinswoningen terug. En
een aantal flexibele woningen, met een slaapen badkamer komt op de begane grond. De
plannen waren zo getekend, dat je als bewoner
net in een andere straat terecht kon komen dan
eerder. Dit hing af van het type woning waarvoor
je had gekozen. Wij hebben er onvoldoende
bij stilgestaan dat huurders het echt vervelend
vinden om niet in dezelfde straat terug te keren.
Dat gevoel hebben we onderschat.”

Juiste woning in de juiste straat
Ina, huurder en een van de schrijvers van de
brief licht toe: “We hadden als bewoners het idee
dat de plannen al gepasseerd station waren.
Toen we er onderling over praatten, groeide de
ontevredenheid en hebben we de brandbrief
gemaakt.” Wierden en Borgen heeft meteen actie
ondernomen. “Een dag later zaten we al om tafel
met de projectgroep, de directeur van Wierden
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en Borgen en de wethouder. Dat was een heel
open gesprek.” Ze gingen direct terug naar
de tekentafel. Janine: “We hebben de plannen
aangepast en iedereen krijgt nu in de juiste straat
de juiste woning.”

‘erg belangrijk dat bewoners
zich weer prettig voelen in
hun nieuwe huis en buurt’

Leren echt te luisteren
Ondanks dat het even slikken was, kijken
beide partijen positief terug. Janine: “Als
woningcorporatie hebben we geleerd hoe
belangrijk het is om echt te luisteren naar
bewoners en hiervoor ook tijd te maken.”
Ina: “Wij weten als huurders nu dat we serieus
genomen worden en dat we eigenlijk best wel
wat te zeggen hebben. De drempel is nu veel
lager om dingen aan te geven als huurder.”
Ina en Janine kijken vol vertrouwen vooruit.
Ina: “Ik krijg binnenkort de sleutels van mijn
wisselwoning. Op dit moment ben ik al aan het
kijken naar meubels voor in mijn nieuwe huis. Ik
kan niet wachten!” Janine: “Ik vind het fijn dat na
jaren van onzekerheid en planvorming steeds
meer duidelijk is en we straks echt kunnen gaan
bouwen.”

“We houden de planning aan die in ons Plan
van Aanpak 2020 staat en we liggen mooi op
schema. Onze bedoeling is om de dorpen
toekomstbestendig te maken”, vervolgt
Rutgers. “Samen met de woningcorporaties
en een stedenbouwkundig adviesbureau
halen we tijdens verschillende bijeenkomsten
ideeën op bij de inwoners. We gaan dan
dieper in op de identiteit van het dorp,
duurzaamheidskansen en wat maakt dat
inwoners prettig wonen. Ook houden we
rekening met demografische gegevens, het
passende woningaanbod en kijken we naar
de ruimtelijke invulling. Hieruit komt één
integraal dorpsontwikkelingsplan, met als
doel dat inwoners van de door aardbevingen
getroffen dorpen weer veilig en comfortabel
kunnen wonen.”

Woonkr8

eerste grootschalige
aanpak
Kantens is het eerste dorp in de gemeente
Het Hogeland waar de versterkingsopgave
grootschalig opgepakt wordt. Naast particulier
woningbezit gaat het om 46 huurwoningen
van De Delthe.
Rinze Kramer, directeur van Woningstichting
De Delthe, hecht veel waarde aan een goede
samenwerking met Huurdersvereniging De
Delthe, de gemeente Het Hogeland en NCG.
“Juist nu tijdens deze grote versterkingsopgave is dit heel belangrijk. Maar bovenal
is de betrokkenheid bij de individuele
huurder essentieel”, zegt Kramer. Hij vervolgt:
“De Delthe heeft alle betrokken huurders
tijdens diverse informatiebijeenkomsten
ingelicht over de versterkingsadviezen voor
de huurwoningen. In een volgende fase
gaan we onze huurders vragen wat hun
individuele woonwensen voor de toekomst
zijn. Voor en tijdens het traject staan onze
woonbegeleiders klaar om onze huurders
zoveel mogelijk te ontzorgen. Daar
gaan we ons uiterste best voor
doen.”

De gemeente gaat op korte
termijn ook in Uithuizen
en Zandeweer aan de slag
in samenwerking met de
betrokken woningcorporaties.
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van woorden naar daden

Het dak eraf in appingedam

Cindy Kamminga woont al veertien jaar aan de Badweg in Loppersum.
Vier jaar geleden hoorde ze voor het eerst dat er iets ging gebeuren in haar wijk.
Hoognodig, want haar woning had toen al veel geleden onder de aardbevingen.

In 2018 zijn 34 woningen aan de Pieter IJbemastraat in Appingedam versterkt en
verduurzaamd. Het was een hele klus, want van de buitenmuren tot de schoorstenen
en het dak: alles werd vernieuwd. Janneke Tepper, klantadviseur bij Groninger Huis en
huurder Annegreet Guikema blikken terug.

“In het begin was versterken nog aan de orde”,
vertelt Cindy. “Maar sinds 2016 is de schade alleen
maar erger geworden. Onze woning is verzakt, de
voorkant van het huis staat hoger dan de achterkant.
Bovendien zitten er veel scheuren in de muren.”
Na verschillende onderzoeken en metingen is
uiteindelijk gekozen voor sloop en nieuwbouw. “Daar
was ik in het begin niet blij mee. Ik woon hier graag
en moet nu mijn vertrouwde buurt uit.
Maar het is zoals het is.”

Up-to-date
Na jaren van onzekerheid,
is het nu bijna zover:
Cindy vertrekt
binnenkort naar een
wisselwoning.
“Ik ben blij dat

er nu eindelijk schot komt in het project. Tot vorig
jaar gebeurde er weinig. Het waren veel woorden en
weinig daden. Maar het afgelopen jaar merk ik dat de
corporatie echt veel doet om ons zo goed mogelijk
op de hoogte te houden. Van nieuwsbrieven tot
bewonersavonden: we krijgen regelmatig een update.
Tijdens de corona lockdown kregen we via een
onlinebijeenkomst meer informatie over de plannen
en konden we onze wensen doorgeven.” Zo konden
Cindy en haar man kiezen voor een hoekwoning,
omdat ze al heel lang in deze straat wonen. “Gelukkig
is er ook nog ruimte voor persoonlijke gesprekken”,
vertelt ze. “De corporatie heeft een kantoortje
ingericht in een lege huurwoning in de straat. Daar
kun je terecht met vragen en dergelijke.”

er warmpjes bij zitten
Nu Cindy is gewend aan het idee dat ze een andere
woning krijgt, heeft ze er best zin in. “Ik heb de
tekeningen gezien en daar werd ik wel blij van. Ik
kijk ernaar uit en ben heel benieuwd hoe de woning
eruitziet in het echt. Ik ga er qua ruimte op vooruit.
Bovendien gaan mijn energielasten omlaag: de
woning is energiezuinig en goed geïsoleerd. Ik heb
het straks dus lekker koel in de zomer en in de
winter zit ik er juist warmpjes bij.”

‘Ik ben blij dat
er nu eindelijk
schot komt in
het project’
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D

e Pieter IJbemastraat in Appingedam
is een knusse straat met mooie echte
gezinswoningen uit de jaren ’50.
Annegreet woont hier al bijna tien
jaar met veel plezier. “Ik ben heel blij
met mijn vernieuwde huisje. Het is mooi, veilig en
mijn kosten voor de energie zijn veel lager door de
zonnepanelen, isolatie en warmtepomp.”

Kers op de taart
Toen Annegreet in 2017 werd uitgenodigd voor een
eerste bewonersbijeenkomst, gingen in de wandelgangen al verhalen rond over sloop of versterking
van de woningen. “Het is fijn dat de woningcorporatie ons op tijd heeft geïnformeerd. Ook al konden ze
nog niet alles vertellen, want de plannen waren nog
niet rond. We kregen wel duidelijkheid: onze straat
werd versterkt. Dat ze op hetzelfde moment gingen
verduurzamen, was een extra kers op de taart!”

ze geregeld. Die persoonlijke aanpak vond ik echt
super, dit nam meteen al mijn zorgen weg.” Toch
ging niet altijd alles van een leien dakje. “Zoals bij
elk project, kregen wij te maken met onverwachte
zaken”, vertelt Janneke. Zo zorgden schimmel
onder de vloeren en slecht weer ervoor dat
de planning uitliep. “Daarover zijn we altijd
direct eerlijk geweest.” Annegreet kijkt
met een goed gevoel terug op het
project. “Ik ben dankbaar voor de
goede begeleiding. Groninger
Huis heeft ons goed
opgevangen. Ik kan hier
de eerste paar jaren
met een gerust hart
en veel plezier
blijven wonen.”

“Als woningcorporatie deden we voor het eerst
zo’n groot versterkingsproject”, vertelt Janneke. “Als
klantadviseur heb ik in die tijd al mijn uren besteed
aan de begeleiding van huurders. Het is natuurlijk
een onzekere tijd voor ze. Ik vind het daarom
belangrijk dat bewoners altijd bij ons terecht kunnen
met hun vragen en zorgen. Ik zeg altijd: overal is een
oplossing voor. Kan het niet rechtsom, dan maar
linksom.”

‘Overal is een oplossing
voor: rechtsom of linksom’
altijd bereikbaar
Voor Annegreet en haar buurtbewoners was dit erg
fijn. “Janneke was letterlijk dag en nacht bereikbaar.
En ze had een kantoortje ingericht in de straat waar
we altijd terecht konden. Ook was er ruimte voor
je persoonlijk situatie. Janneke kwam dan langs
met de aannemer om van alles door te spreken. Ik
ging bijvoorbeeld niet naar een wisselwoning, maar
tijdelijk naar mijn ouders. Mijn katten konden niet
mee. Toen hebben ze een mooi tijdelijk plekje voor

Woonkr8
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‘Ik zou nu niet
meer terug
willen!’

Samenwerken van a tot Z
In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam worden 164 huurwoningen vervangen
voor 115 nieuwbouwwoningen. De andere 49 huizen zijn buiten de wijk gebouwd.
Woongroep Marenland gaat van A tot Z door het proces heen samen met de bewoners.
Programmamanager Frank van der Staay vertelt hoe dit werkt.
Op welke manier gaan jullie door dit
project samen met bewoners?
“Het begon al bij de keuze voor versterken of sloop
en nieuwbouw. Dit hebben we niet vóór de bewoners
besloten, maar besproken met ze. Bijna alle
bewoners kozen voor nieuwbouw. Op deze manier
kunnen we de woningen versterken, verbeteren en
tegelijkertijd de wijk opknappen. Daarna hebben we
samen een aantal punten bepaald die we belangrijk
vinden. Bijvoorbeeld dat de woninglasten niet stijgen
en dat we nauw met ze samenwerken in het proces.”

Wordt iedereen betrokken?
“Iedereen die wil, kan meedenken. Bijvoorbeeld
meebeslissen over welke aannemer het plan gaat
uitvoeren. Na de keuze voor de aannemer, gingen
we in kleinere groepen uiteen om de details te

’Het had
minder
gekund’

bespreken. Bewoners hadden de keuze om terug
te keren naar hun oude locatie of om te verhuizen.
Naar bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning net buiten
de wijk. Als je wilt terugkeren, betekent het dat je een
tijd moet overbruggen in een wisselwoning.”

Wat is het voordeel van deze nauwe
samenwerking?
“Als gemeente, woningcorporatie of aannemer
hebben we niet alle wijsheid in pacht. Huurders
kijken met een andere blik naar zaken. Ze hebben
ons bijvoorbeeld op ideeën gebracht voor een
extra pakket in het sociaal plan. Mensen hebben
soms meer nodig dan financiële vergoedingen,
bijvoorbeeld praktische hulp. Daarom regelen we nu
ook zaken zoals een verhuisservice voor huurders
die dat willen.”

arjen Bos woont met
z’n vrouw en zoon sinds
begin februari in een
wisselwoning.
“Toen we hoorden dat onze woning wordt gesloopt,
was dat best even slikken. We woonden er al tien jaar
en hebben er veel meegemaakt. Dat moet je dan toch
achter je laten. We wilden wel graag terugkeren in de
wijk en zitten daarom tijdelijk in deze wisselwoning.
Het is even overbruggen, maar de woning is van alle
gemakken voorzien, dus het had minder gekund. We
zijn blij dat we straks weer in onze oude wijk terugkomen. Tijdens verschillende bijeenkomsten konden
we meedenken over onze nieuwe woning. Wij hebben
bijvoorbeeld een hoekhuis en daar zat in de eerste
ontwerpen geen raam in aan de zijkant. Nu komt er
wel één in. Het is fijn dat er echt rekening met ons
wordt gehouden.”
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Hendrika Bosma woont
sinds begin van dit jaar
in een nieuwe woning net
buiten Opwierde-Zuid.
“Ik vond het erg jammer dat ik weg moest uit mijn
oude woning. Ik heb er ruim veertien jaar gewoond
en ik had er een heerlijk plekje. Toch heb ik besloten
om niet terug te keren. Ik had altijd een tuin op het
zuiden. Met de nieuwe woning zou ik een tuin op het
noorden krijgen. Ook had ik twee jaar eerder al in
het lawaai van een verstevigingsproject gezeten. Ik
wilde wel opnieuw beginnen. Nu woon ik al ruim een
half jaar in een nieuwe en frisse woning net buiten
mijn oude wijk. Ik zou nu niet meer terug willen! Ik zit
nog dichter bij het centrum en de supermarkt en ik
heb bijna de hele dag zon in mijn tuin. Ik ben blij met
deze nieuwe start!”

Woonkr8

In het
nieuws

W

oongroep Marenland kwam de afgelopen tijd niet altijd positief in het nieuws
vanwege onvrede onder huurders.
Corporaties zijn bij de versterking afhankelijk van
andere organisaties, bijvoorbeeld de overheid.
Zaken als versterkingsnormen hebben invloed
op de werkwijze. Onzekerheid en koerswijzigingen hebben ook invloed op huurders, beseft de
corporatie. Dat mensen onaangenaam verrast
zijn, en geïrriteerd, is dan niet zo verwonderlijk.
Daarom informeert Woongroep Marenland
huurders voortaan eerder over de ontwikkelingen, en deelt dilemma’s ook eerder. Zo weten
mensen beter wat er speelt. Daarnaast start de
corporatie pas met een project als er zekerheid
is dat het daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
De reacties van huurders op deze nieuwe werkwijze zijn positief. De impact van de versterkingsoperatie blijft groot, maar de communicatie
erover van Woongroep Marenland met huurders
maakt het proces beter te overzien.
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Handen ineen in de zandplatenbuurt
Al langere tijd is duidelijk dat bewoners van de Zandplatenbuurt Noord en omgeving in
Delfzijl een nieuwe woning krijgen. Recent werd duidelijk dat ook voor bewoners van de
Zandplatenbuurt Zuid een nieuwe woning in het verschiet ligt. De oude woningen worden
gesloopt en de nieuwbouw komt verspreid over ruim 25 locaties in Delfzijl. In 2018 is
Wim Baars de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) begonnen.

W

im woont in een woning
in de Zandplatenbuurt. Hij
zorgde ervoor dat de 386
huurders én de141
woningeigenaren van de
Zandplatenbuurt Noord
actief worden betrokken bij
dit project. (Vanzelfsprekend geldt dit vanaf heden
ook voor de Zandplatenbuurt Zuid.) “Sinds we in het
versterkingsproces zitten, is er veel onduidelijkheid.
Nog steeds weten we niet allemaal waar we straks
gaan wonen en wanneer we hier vertrekken”, vertelt
Wim. “Als bewoners vinden we het belangrijk om
een stem te hebben. Met z’n allen krijg je meer
voor elkaar dan in je eentje. Daarom heb ik dit idee
bedacht voor deze belangengroep.”

‘Deze
samenwerking
staat als
een huis’

‘We zijn een hechte buurt,
dus ook in hierin staan
we samen sterk’

De woongemeenschap Filadelfia en Acantus werken nauw samen bij de ontwikkeling
van het nieuwe woongebouw.

k

laas Wals en Jan Koning wonen al jaren met
veel plezier in de appartementen van woongemeenschap Filadelfia in Delfzijl. Jan is voorzitter
van het bestuur van de woongroep en Klaas is
secretaris. Ze schuiven regelmatig aan tafel bij
woningcorporatie Acantus. En bespreken dan
de plannen voor de nieuwbouw van ‘hun’ flat.
“Het is heel fijn dat we als huurders mee mogen denken over
ons nieuwe plekje en de nieuwe woningen”, glundert Jan.

Hecht gemeenschapsgevoel
Dat er serieus wordt geluisterd naar de ideeën van de
bewoners van de Filadelfia flat, dat blijkt wel. Bijvoorbeeld
uit de aanpassing van het originele plan om te kiezen voor
woningen met weinig verdiepingen(laagbouw) op een
andere locatie. “Heel veel bewoners gaven aan dat ze het
liefst weer op de verdieping wilden wonen net als in onze
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huidige flat”, vertelt Klaas. “Juist in een flat heb je dat hechte
gemeenschapsgevoel en voel je je veilig. Maar Acantus gaf niet
zomaar op en nam ons mee naar een prachtig project waar
ouderen in een “Knarrenhof” op de begane grond wonen. Op
de terugweg in de bus werd druk gediscussieerd en werd al
snel duidelijk dat we dit niet wilden. Onze voorkeur ging toch
uit naar het wonen in een flat. We hebben dit besproken met
Acantus en hierna zijn de plannen en ook de locatie aangepast.
In plaats van laagbouw komt er weer een woongebouw met
appartementen op de LTS-locatie in Delfzijl West.”

Samen doen
Beide heren zijn maar wat trots dat zij onderdeel uitmaken
van de werkgroep voor de nieuwbouw. “Dat is per slot van
rekening ook de insteek van Acantus. Ze willen voor ons een
woning bouwen waar we ons echt thuis voelen,” vinden de
beide heren. “Dat lukt alleen als we het samen doen.”

Dit betekent natuurlijk niet dat alles altijd gaat zoals
wij willen, maar ze luisteren altijd wel serieus naar
onze mening. Dankzij deze afspraak kunnen we
de gemeente en woningcorporatie hier ook aan
houden. Dat geeft ons letterlijk recht van spreken.”

activiteiten
Naast de samenwerking, organiseert de
belangengroep activiteiten rondom de
nieuwbouw. Silly: “We hebben laatst
bijvoorbeeld een fietstocht gemaakt
met bewoners langs de nieuwe
locaties. Mensen zijn daar heel
positief over. Het is namelijk
meteen een mooie mogelijkheid om met elkaar
te praten. Het is fijn
om af en toe je ei
kwijt te kunnen
bij elkaar.”

Inspraak bewoners afgesproken
De belangengroep telt nu ruim 85 leden. Met een
‘participatieconvenant’ tussen woningcorporatie
Acantus en gemeente Delfzijl is officieel afgesproken
dat bewoners ook hun mening kunnen geven. “Een
mooie stap in de goede richting”, vindt Silly Udema,
die zich ook inzet namens de belangengroep. “De
Zandplatenbuurt is een heel hechte buurt, dus ook
hierin staan we nu samen sterk.”

Recht van spreken
De belangengroep is verdeeld in verschillende
werkgroepen. Deze werkgroepen gaan regelmatig
om tafel met Acantus en de gemeente. Wim: “Van
de inrichting van de nieuwe wijken tot de veiligheid
van de woningen die leegstaan en worden gesloopt:
alles komt voorbij. We hebben al mooie mijlpalen
bereikt. Zo hebben we afspraken gemaakt over extra
verhuisvergoedingen voor alle huurders. Ook zijn
we actief betrokken bij iedere stap in het proces.

Woonkr8
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Bij de
minister
aan tafel
Huurders en particuliere
woningeigenaren in het
aardbevingsgebied moeten in
dezelfde gevallen hetzelfde
behandeld worden. Dat
betekent: een zelfde
vergoeding krijgen van de
overheid als zij bijvoorbeeld
tijdelijk moeten verhuizen.
Dat is nu niet zo. Huurders en
corporaties bespreken deze
en andere punten met de
minister.

D

e aardbevingen in
Groningen leiden tot
veel onzekerheid. Bij
huurders, corporaties,
particuliere
woningeigenaren,
beleidsmakers en eigenlijk iedereen. Anita
Tijsma, directeur van Acantus en voorzitter
van de Kr8 corporaties, vertelt: “Onze
huurders, en wij als corporaties, wilden heel
graag zélf met de minister praten over de
toekomst. Hoe gaat het eraan toe met het
versterken en vernieuwen? En wat betekent
dat voor het goed wonen in de regio?”

Invloed
De minister vond dat uiteindelijk een
goed idee. Sinds dit jaar bestaat er
daarom een ‘corporatietafel’. In dit overleg
praten het ministerie van Binnenlandse
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Zaken, Nationaal Coördinator Groningen,
gemeenten, huurders (HPAG) en de
corporaties met elkaar. Onderwerp is het
wonen in het aardbevingsgebied. Alle
partijen kijken samen naar de voortgang
van de versterking. Hoe gaat het allemaal,
en waar zitten de hobbels? “Op deze
manier hebben de corporaties, en zeker
ook de huurders, rechtstreeks invloed bij
de minister. Zij voelen zich gehoord”, zegt
Matthieu van Olffen, directeur van Wierden
en Borgen.

Dezelfde vergoedingen
Een belangrijk onderdeel uit het
overleg is de vergoeding voor huurders
van corporaties en voor particuliere
woningbezitters. Een particuliere eigenaar
krijgt soms een hogere vergoeding dan een
huurder, terwijl de situatie vergelijkbaar
is. Dat valt niet uit te leggen, vinden beide.
Matthieu van Olffen zegt: “Als corporaties
steunen wij de wens van de huurders om
die vergoeding van het ministerie gelijk
te trekken.” Anita Tijsma: “Particulieren
die naar een wisselwoning gaan, krijgen
kosten zoals gas, water en internet
vergoed. Huurders moeten dat zelf betalen.
Natuurlijk blijft er altijd ruimte voor
maatwerk. Maar als de uitgangspunten
hetzelfde zijn, moet de vergoeding van het
rijk ook hetzelfde zijn.”
Op 1 oktober 2020 is er meer
duidelijkheid gekomen over de uitkomst
van de gesprekken met het rijk over de
vergoedingen. Huurders die in het verleden
vanwege de versterkingsaanpak tijdelijk
in een wisselwoning verbleven, hebben
recht op een eenmalige tegemoetkoming.
Er komt een regeling voor huurders die
hier nog mee te maken krijgen. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website van
uw woningcorporatie.
Anita Tijsma: “De corporatietafel is bedoeld
om de versterking en vernieuwing zo goed
mogelijk te laten verlopen. We willen korte
lijnen en tempo. Door de verbinding op
deze tafel van de diverse partijen hopen
we grip te krijgen en houden op de grote
opgave die we hier hebben te doen. Samen
met onze huurders.”

Gerard Beukema,
burgemeester Delfzijl

Roelien Kamminga,
directeur van de
Programmadirectie
Groningen Versterken
en Perspectief van
BZK:
“De versterking van woningen
raakt eigenaren en huurders. Het
is belangrijk dat de corporaties én
huurders duidelijkheid hebben
over de versterkingsopgave aan
hun woning. Bovendien biedt
de versterking kansen voor
woningcorporaties, bijvoorbeeld
om woningen te verduurzamen
of levensloopbestendig te maken.
Om alle partijen vroegtijdig te
betrekken, is de corporatietafel
opgericht. Ook de HPAG sluit hier
bij aan. Ik ben blij dat we op deze
manier met alle partijen om tafel
zitten om tot oplossingen te komen.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de
vergoedingen voor huurders.”

Woonkr8

“Groningers hebben het recht om
net zo veilig te wonen als mensen
elders in het land. Omdat bij de
bouw van woningen geen rekening
is gehouden met de mogelijkheid
van aardbevingen, moeten de
woningen worden getoetst aan de
‘veilige norm’. Als ze niet voldoen, is
versterking nodig. Vanaf 2015 wordt
hieraan gewerkt, maar veel voortgang is er niet. Dat moet veranderen,
want Groningers moeten weten of
ze veilig wonen. De omstandigheden
veranderen met het besluit dat de
aardgaswinning vanaf 2022 stopt.
Dat leidt tot aanpassing van de norm
en per 1 september heeft minister
Wiebes al een nieuwe norm (NPR
2020) ingevoerd. De regio wil ongelijkheid voorkomen. Het kan niet zo
zijn dat in een straat of wijk hetzelfde type huis verschillend wordt
beoordeeld of een deel van de wijk
of straat wel wordt versterkt en een
ander deel niet. Daarover en over de
toekomst van het versterkingsprogramma vindt nu intensief overleg
plaats tussen de ministers en de
regio. We hopen u spoedig over de
uitkomsten te kunnen informeren.”

Peter Spijkerman,
directeur van
nationaal coördinator
Groningen (ncg):
“De versterking van gebouwen in
het aardbevingsgebied in Groningen
is enorm complex en duurt al lang.
NCG zet daarom alles op alles om de
versterking te versnellen en meters
te maken. Sinds 1 januari is NCG de
enige uitvoeringsorganisatie in het
versterkingstraject. Daardoor zijn
we slagvaardiger dan voorheen en
hebben we meer mogelijkheden om
het versterkingstraject sneller uit te
voeren. Dat wordt ook steeds meer
zichtbaar. Bijna tienduizend woningen zijn al onderzocht en beoordeeld
en voor ruim achtduizend van deze
panden zijn de voorbereidingen voor
de versterkingswerkzaamheden in
volle gang. We zijn er nog lang niet,
maar we zijn op de goede weg om
ervoor te zorgen dat Groningers
veilig kunnen wonen.”
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eerste hulp bij schade

creatieve
communicatie

Former Kuipers, aardbevingscoördinator bij Lefier, zorgt ervoor dat huurders
met aardbevingsschade zo snel en goed mogelijk worden geholpen.
Wat doet een aardbevingscoördinator?
“Met 11.000 woningen in het aardbevingsgebied ben
ik er voor alle huurders van Lefier op het gebied van
aardbevingsschade. Van een haarscheurtje in de
muur tot verzakking: zodra je dit bij ons meldt, bel ik
binnen drie dagen om een afspraak te maken. Ik kom
langs en kijk eerst of de situatie veilig is. Dan maak ik
foto’s, stel een rapport op en meld de schade bij het
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Als het
IMG het rapport beoordeelt als aardbevingsschade
dan zorgen wij dat een aannemer binnen een week
contact opneemt met de huurder om de schade te
verhelpen.
Waarmee help jij de huurders?
“Ik wil dat de huurders zo min mogelijk zorgen
hebben van de schade en het herstel. Zij hebben
hier niet om gevraagd. Doordat wij zelf controleren
kunnen we sneller meldingen maken. Want dan
hoeven we niet te wachten op een controleur van het
IMG. De aannemer die wij inzetten, maakt de plek
met schade leeg en zorgt dat alles weer netjes op z’n
plaats komt na de klus. Als het nodig is, wordt er ook
weer geverfd of behangen. Het is goed om te weten
dat iedere huurder met erkende aardbevingsschade

‘Hier kan
niets meer
naar
beneden
vallen’
Trijnie Roetert woont in een
hoekwoning aan de Dreeslaan
“Toen ze hier de penanten gingen herstellen,
kwamen ze erachter dat ik ook scheuren had
in mijn buitenmuur. Dat is nu gelukkig ook
hersteld. Ze zijn ongeveer drie weken bezig
geweest in onze straat. Ik heb er niet veel last
van gehad. Ik ben blij dat ze alles veilig hersteld
hebben. Ik hoef niet bang te zijn dat er iets
naar beneden valt.”
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Een telefoontje of een digitaal
keukentafelgesprek op afstand:
ondanks alle coronamaatregelen
houdt bewonersconsulent Anouk
Meijer van Woonzorg Nederland
graag contact met alle huurders.
Dat vraagt om creatieve
communicatie.

een overlastvergoeding vanuit het IMG krijgt van
685 euro. Dat geldt voor alle inwoners van het
aardbevingsgebied en alle huurders van elke Kr8
corporatie.”
Wat doe je bij een onveilige situatie?
“De veiligheid van onze huurders staat natuurlijk
bovenaan. Dat betekent dat we de boel direct
veiligstellen. Als dat niet mogelijk is, regelen we
ander onderdak. Eind 2018 kregen we op een
zondagavond een melding uit Hoogezand. Een
penant, een stenen scheidingsmuur tussen twee
woningen, was naar beneden gevallen. We zijn er de
volgende dag meteen naartoe gegaan en hebben
alles veiliggesteld. Het bleek dat de 60 huurwoningen
en 50 koopwoningen ernaast, hetzelfde probleem
hadden. Om voor alle bewoners de veiligheid snel
en goed te kunnen herstellen, hebben we dit als
één groot project opgepakt. We hebben iedereen
intensief meegenomen in de onderhandelingen en
het maken van een herstelplan. Alle bewoners zijn
zoveel mogelijk ontzorgd en we hebben ze geholpen
met het aanvragen van de onkostenvergoeding. Dit
heeft veel onrust en zorgen weggenomen. Inmiddels
zijn alle penanten versterkt.”

a

Heeft u
aardbevingsschade
aan uw woning?
Meld dit bij uw
woningcorporatie!

‘Je ziet
er niets
meer van’

H

eeft u scheuren in de binnen- of buitenmuren
van uw huurhuis? Denkt u dat dit komt door
aardbevingen? Meld de schade dan altijd bij
uw woningcorporatie.

Henriette Bijl woont al achttien
jaar in de Schaepmanstraat

ls bewonersconsulent
is Anouk het eerste
aanspreekpunt voor huurders
van Woonzorg Nederland. “Wij
vinden duidelijke communicatie
en persoonlijk contact met onze
huurders erg belangrijk”, vertelt
ze. “Ook tijdens de coronaperiode
blijven we graag in contact. Alleen
op een nét iets andere manier.”
Mailen, Zoom of Teams: er zijn
genoeg manieren om digitaal
contact te hebben. “We merken dat
onze huurders dat af en toe best
ingewikkeld vinden”, vertelt Anouk.
“Vandaar dat we ook regelmatig
bellen of belangrijke informatie via
de post sturen. In plaats van een
bijeenkomst hebben we vanuit het
concept ‘Wonen met een PLUS’ onze
huurders in Loppersum een enquête
via de post gestuurd met allerlei
vragen over hun woonwensen. Zo
houden we op een coronaproof
manier tóch contact met elkaar.”

phone
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• Wij streven ernaar om binnen veertien dagen de
situatie te bekijken bij u thuis. Is er geen sprake van
aardbevingsschade? Dan herstellen we alsnog. U heeft
dan geen recht op de overlastvergoeding.
• Bij aardbevingsschade heeft u recht op een
overlast-vergoeding van de NAM van € 685,• Wij beperken de overlast voor u tot een minimum.
Wij zorgen dat de plek waar we werken weer
netjes is en blijft.

“Toen een penant naar beneden viel in onze straat hebben
ze meteen alles beveiligd met netten en balken. Het heeft
vervolgens een paar maanden geduurd voordat ze alles
konden repareren. De muurtjes werden afgebroken en
vervangen door isolatiemateriaal en steenstrips (soort
dunne bakstenen). Drie weken geleden zijn ook alle muren
op de bovenverdieping van mijn huis hersteld. Ik had overal
scheuren, maar ook dat hebben ze netjes verholpen. De
muren zijn opnieuw gesausd en nu zie je er niets meer van.”

Woonkr8
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Bakkie
doen met…

‘Het scherpe oog van
huurders is erg
waardevol’

…Janneke Tepper, klantadviseur bij Groninger Huis
In de Harkenrothstraat in Appingedam wordt een appartementencomplex met dertig
woningen gesloopt. Er komt een gloednieuwe voor terug. Binnenkort wordt het nieuwe
ontwerp gekozen. In februari van dit jaar schoof Janneke Tepper bij iedere bewoner aan
de keukentafel. Om de plannen uit te leggen en alle woonwensen in kaart te brengen.
“Ik vind persoonlijk contact met bewoners erg belangrijk.
Vooral in een fase waarin nog niet alles bekend is. Dan wil ik
de zorgen die er kunnen zijn wegnemen waar ik kan. Want,
ook al kunnen we nog niks laten zien, ik kan wel vertellen
wat de stappen zijn. Duidelijkheid is het halve werk. Aan
de keukentafel bespreken we meteen de persoonlijke
woonwensen en leggen ze vast.
Elf bewoners hebben nu een andere woning gevonden.
Een ander deel keert straks terug in het nieuwe
appartementencomplex. Ik heb tijdens de één op
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één-gesprekken ook iedereen uitgenodigd voor een
klankbordgroep. De klankbordgroep denkt namens de
bewoners mee in de planvorming. Zo hebben we op
1 juli samen met de klankbordgroep en de gemeente vier
schetsontwerpen van architecten bekeken. Het is mooi om te
zien dat bewoners met een heel praktische blik ernaar kijken.
Van vluchtroutes tot de plek van bergingen: ze zien vaak heel
andere dingen. Hun scherpe oog is dus erg waardevol. De
volgende mijlpaal is een definitieve keuze voor het ontwerp.
Tijdens een bijeenkomst presenteren we dat aan alle
bewoners. Zo komen we steeds een stapje verder.”

