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Voorwoord
Beste huurders,
Samen sta je sterker en kun je meer bereiken. Dit inzicht is
al heel oud, een cliché bijna, maar daarom niet minder waar.
Het samen iets willen bereiken ligt dan ook aan de basis van
de sociale woningbouw. Samen is er in heel Nederland, en ook in onze regio,
veel bereikt op het gebied van het realiseren van goede huisvesting met een
betaalbare huur. Maar we zijn er nog niet, want we moeten in de huisvesting
bijvoorbeeld nog verder gaan met het verduurzamen van ons totale
woningbezit. In het Noorden komt daar nog eens de versterkingsopgave bij.
Dit soort opgaven kun je samen beter, efficiënter en goedkoper aanpakken
dan alleen. Alleen daarom al zien wij ook vol vertrouwen de mogelijke fusie
met De Delthe tegemoet. Door die fusie ontstaat een iets grotere organisatie,
maar nog steeds een organisatie met een menselijke maat en een menselijk
gezicht. Door de fusie kunnen we alle huurders goede en continue
dienstverlening garanderen en zijn we beter opgewassen tegen toekomstige
uitdagingen.
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Met de huidige uitdagingen zijn we al druk bezig. De versterkingsopgave ging
vorig jaar van start en gaat volgende fasen in. De versterkingsopgave levert
veilige en duurzame woningen op. Maar ook woningen die niet versterkt
hoeven te worden, gaan we aanpakken. Het accent ligt daarbij op
verbetering en verdere verduurzaming waar nodig. Voor deze aanpak zullen
we kijken waar we onze eigen middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten,
maar we zullen ook een beroep doen op de beschikbare subsidies. Want we
willen al onze huurders uiteindelijk veilige, duurzame, comfortabele woningen
met betaalbare woonlasten kunnen bieden. Samen krijgen we dat zeker voor
elkaar.
Harry Oosting
directeur-bestuurder SUW

ALEX JACOBS, NIEUWE MEDEWERKER BEWONERSZAKEN BIJ DE SUW:

‘Het contact met de huurders, daar krijg ik
energie van.’
Sociale samenhang
Uit onderzoek blijkt dat goed
onderhouden tuinen sterk
bijdragen aan de sociale
samenhang in een buurt of
straat en de leefbaarheid
vergroten, vertelt Alex. “Om het
onderhoud van tuinen te
stimuleren gaan we een keer
per maand in elke wijk kijken
hoe de tuinen erbij liggen. Ook
zorgen we voor uitleenplekken
met tuingereedschap en komen
er in samenwerking met de
gemeente per wijk
opruimdagen.”

Sinds midden februari werkt
Alex Jacobs bij de SUW. Hij
houdt zich bezig met
bewonerszaken en
leefbaarheid. Alex stelt zich
even voor en vertelt ook iets
over de extra aandacht die de
SUW gaat geven aan het
tuinonderhoud door huurders.
“Goed onderhouden tuinen
dragen sterk bij aan de
leefbaarheid”, zegt Alex.
Ervaring
Alex deed de afgelopen jaren
ervaring op in diverse functies
bij andere woningcorporaties.
“Hiervoor werkte ik bij twee
grote corporaties, Lefier en
Woon Friesland. Ik heb bewust
gekozen om voor een kleinere
woningcorporatie als de SUW te
gaan werken en in een functie
waarin ik direct contact met de
huurders heb, daar krijg ik
energie van. Huurders lopen
hier ook makkelijk even naar
binnen. Bij de SUW hebben we
korte lijnen, we kunnen samen
snel iets voor elkaar krijgen voor
de huurder. Ook moeten we in
deze compacte organisatie wel
eens voor elkaar inspringen, dat
is prettig werken.”
Tuinen en leefbaarheid
Alex heeft dus ook leefbaarheid
in zijn portefeuille. “Ja, dat is

Alex Jacobs

een breed terrein. De leefbaarheid van een straat of buurt kan
door allerlei zaken beïnvloed
worden. Op een positieve
manier bijvoorbeeld door goed
onderhouden tuinen. We gaan
daarom daaraan nog meer
aandacht besteden. Veel van
onze huurders onderhouden
hun tuinen uitstekend, maar er
zijn er ook die blijkbaar niet
weten wat er op het gebied van
tuinonderhoud van ze verwacht
wordt. Daarom hebben we de
spelregels nog eens helder en
handig op een rijtje gezet in een
flyer. Bovendien, in elk
huurcontract met de huurder
staat dat ze zelf hun tuin dienen
te onderhouden.”

Zeker aanspreken
Alex benadrukt dat de SUW
begrijpt dat het niet altijd een
kwestie van onwil is, als een
tuin niet of slecht onderhouden
wordt. “Sommige mensen
kunnen het gewoon niet door
bepaalde omstandigheden.
Die mensen kunnen een beroep
doen op de vrijwilligers van
stichting Present. Maar mensen
die hun tuin wel kunnen
onderhouden, maar het
vervolgens niet doen, zullen we
daar zeker op aanspreken.
In het uiterste geval kunnen we
een tuin dan laten onderhouden
op kosten van de huurder, maar
dat doen we uiteraard liever
niet.”
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TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Hoe verliep de versterkingsopgave tot nu
toe?
Tijdens de versterkingsopgave worden honderden SUWwoningen gesloopt en gebouwd. Een omvangrijke operatie.
Daarom is de versterkingsopgave opgeknipt in
deelprojecten: fasen. De eerste fase ging in het tweede
kwartaal van vorig jaar van start. In het tweede kwartaal van
2022 zijn drie nieuwe fasen gestart. Hoe verliep de eerste
fase tot nu toe? En wat kan daaruit worden geleerd voor de
volgende fasen? Sven van Beek en Kim Baarveld, als
projectleider en bewonersconsulent betrokken bij de
versterkingsopgave, vertellen.
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Volgens planning
Volgens Kim verloopt de eerste
fase goed én volgens planning.
“Er zijn natuurlijk altijd onverwachte hobbels die je moet
nemen. Dat is heel normaal,
want dit traject hier is nieuw.
Maar van die hobbels leren we
weer. Je leert ook heel snel
welke aanpak wel of niet werkt in
bepaalde situaties. Daardoor
kunnen we in een volgende fase
hobbels voorkomen. Tevens

waren er in de eerste fase zaken
die ook voor ons onduidelijk
waren. Bijvoorbeeld welke
overheidsregelingen er precies
waren voor de huurders in de
versterkingsopgaven en of en
hoe ze daar gebruik van kunnen
maken. Dat hebben we nu
helder in beeld.”
Voorbereiden
Sven vertelt dat de eerste fase
van versterkingsoperatie

positieve invloed heeft op
huurders die de volgende fasen
ingaan. “We merken dat de
huurders uit de eerste fase hun
ervaringen tot nu toe delen met
andere mensen, ook met
huurders uit de volgende fasen.
Daardoor weten deze veel
concreter wat er gaat gebeuren,
wat hen te wachten staat en hoe
ze zich daar alvast een beetje op
kunnen voorbereiden.”
En wat vindt de huurdersorganisatie Uithuizen, de HOU,
van de versterkingsoperatie tot
nu toe? Sven: “We hebben de
voortgang van de operatie tot nu
toe met de HOU geëvalueerd.
De HOU waardeert het hoe we
de mensen bij het hele proces
van de versterkingsoperatie
betrekken en is ook blij met hoe
we de hele operatie hebben
opgedeeld.”

Huurverhoging: een sociaal voorstel
Vanaf 1 juli 2022 mogen de woningcorporaties de huren van hun woningen
weer verhogen. Het Ministerie voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
geeft hiervoor de richtlijnen. Woningcorporaties mogen van het ministerie de
huren van woningen met gemiddeld 2,3%
verhogen. Corporaties mogen niet boven
dit gemiddelde gaan zitten, maar wel
eronder. Wat doet de SUW?

De SUW heeft de huurdersorganisatie voorgesteld om de
huren gemiddeld met 1,3% te verhogen. Hiermee blijven
we onder de richtlijnen van het ministerie. Uiteraard zijn
er ook woningen die wel een huurverhoging van 2,3%
krijgen, maar er zijn ook woningen die geen verhoging
krijgen. Waarom is dat zo? Deze verschillen hebben te
maken met de grootte, soort en conditie van de woning.
We denken dat we een sociaal huurvoorstel hebben
gedaan, zeker als we ook nog bedenken dat de kosten
van onderhoud en bouwmaterialen fors gestegen zijn.

Groot onderhoud, na-isolatie en nieuwbouw
De SUW is druk bezig met de
versterkingsopgave en het
realiseren van nieuwbouw.
Maar tegelijkertijd blijven we
ook investeren in het
onderhoud en verduurzamen
van onze bestaande
woningen. Een overzicht van
onze projecten.
Onderhoud
Aan de Departementsstraat en
Vicariehof zijn we bezig om
waar nodig oud sanitair in onze
woningen te vervangen door
nieuw. Per woning kijken we
dus of dit noodzakelijk is.
Aan de Jacob Wiersumstraat

worden huizen voorzien van
nieuw voegwerk. Dit wordt
binnenkort afgerond.
Vorig jaar hebben we aan 13
complexen schilderwerk laten
verrichten. Dit jaar denken we
6 tot 8 complexen te laten
schilderen.
Verduurzaming
Aan de Ripperdadrift wordt
gewerkt aan de na-isolatie van
woningen. Dit houdt in dat niet
alleen de daken van de
woningen worden geïsoleerd,
maar ook de spouwmuren en
de kruipruimtes.

Nieuwbouw
In het voorjaar worden de
eerste van onze dertig nieuwe
woningen aan de Maarweg
opgeleverd. Alle 22 woningen
voor gezinnen en de 8
appartementen voor jongeren
zullen in juli opgeleverd en
bewoond zijn. Aan de Maarweg
55 zullen eind dit jaar ook
nieuwe woningen worden
opgeleverd. De bouw van
nieuwe huizen aan de
Departementsstraat gaat dit
jaar van start.
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WIE BEGELEIDEN DE BEWONERS TIJDENS DE VERSTERKINGSOPGAVE?

Bekende én nieuwe specialisten
In het tweede kwartaal van 2021 ging na de nodige voorbereidingen de versterkingsoperatie
voor SUW-woningen in Uithuizen echt van start. In totaal zullen er in deze versterkingsoperatie
304 woningen gesloopt en nieuw gebouwd gaan worden. Een omvangrijk en complex project,
want er moet niet alleen gesloopt en gebouwd worden, ook moeten de bewoners tijdens het
hele traject goed worden begeleid. Daarvoor heeft de SUW een team van specialisten.
Ze stellen zich even aan u voor. Sommige gezichten kent u wellicht, andere zijn nieuw.
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Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/jannet

“

Projectleider: Jannet Voorn
Als projectleider coördineer en begeleid ik het
gehele project van voorbereiding tot de
oplevering van de woningen. Ik ben aanwezig
bij bijeenkomsten en kom samen met de
bewonersconsulent bij de huurders langs als
dat nodig is. Bijvoorbeeld om de bewoners te
informeren en met ze in gesprek te gaan over
hun wensen.

”

Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/sven

“

Projectleider: Sven van Beek
Als projectleider voor Fase 4 en 2A ben ik als het
ware de verbinder tussen alle partijen die bij de
bouw van de nieuwe woningen betrokken zijn,
zoals de gemeente, de architect, aannemer, de
SUW en uiteraard de bewoners. Ik probeer de
bewoners zo goed mogelijk te informeren en te
begeleiden en waar mogelijk rekening te houden
met hun wensen.

”

Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/kim

“

Bewonersconsulent: Kim Baarveld
Als bewonersconsulent begeleid ik huurders
tijdens het hele proces van het
versterkingsprogramma. Ik zal regelmatig
contact met de huurders opnemen, maar ze
kunnen ook contact met mij opnemen. Als
huurder kun je met allerlei vragen die te maken
hebben met je woning bij de SUW terecht. Maar
de huurders in het versterkingsprogramma zitten
vaak met heel andere vragen. Ze moeten tijdelijk
verhuizen naar een wisselwoning of gaan
verhuizen naar een nieuwe woning.

Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/jeanine

“

Bewonersconsulent: Jeanine Douma
Net als Kim begeleid ik de huurders. Ik heb dat
ook al gedaan tijdens een versterkingsoperatie in
Loppersum, Ten Boer en Ten Post voor de
woningcorporatie Wierden & Borgen. De aanpak
daar is vergelijkbaar met hoe het hier in
Uithuizen bij de SUW gaat. En ik merk dat
mensen hier met dezelfde soort vragen en
vraagstukken zitten. Daar help ik ze graag bij.

”

”
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Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/alex

“

Bewonerszaken: Alex Jacobs
Tijdens een versterkingsoperatie kan op eens
blijken dat bepaalde huurders met problemen of
vraagstukken zitten die eigenlijk niet met de
versterkingsopgave of het verhuizen te maken
hebben. Dus vraagstukken waarmee ze eigenlijk
niet bij de bewonersconsulenten of de projectleiders
terecht kunnen. Dan ga ik kijken wat de SUW voor
deze huurders kan betekenen of verwijs ik ze door
naar andere instanties die hen kunnen helpen.

”

Bekijk mijn video op
suwuithuizen.nl/katelijn

“

Bewonersconsulent: Katelijn Smits
Ik begeleid net als Jeanine en Kim de huurders
tijdens het hele proces van het versterkingsprogramma. Daarvoor zal ik regelmatig contact
hebben met de huurders. De huurders in het
versterkingsprogramma kunnen met allerlei
vragen bij mij terecht die hier mee te maken
hebben. Verhuizen in deze situatie is niet niks,
daarom probeer ik de huurders zo goed mogelijk
te helpen.

”

Een mooie en goed onderhouden tuin aan de
Arp Schnitgerhof
Alex Jacobs van de SUW bekijkt samen met Liessette de voortuin
van haar en haar man Syb Jongsma. Alex: “Echt een heel mooi
ingerichte en onderhouden tuin.” Ook de achtertuin van Liessette
en Syb ligt er lenteklaar bij. Liessette wuift alle complimenten weg:
“Dit is helemaal het werk van mijn man. Hij heeft het zo ontworpen
bestraat en geplant. En hij doet ook het onderhoud!”
Alex en Liessette in de voortuin.
De achtertuin.
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Puzzel: Is uw tuin lenteklaar?
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Horizontaal
1. insect dat bloemen bevrucht 4. hiermee geef je planten water 7. beschermt je tegen de zon
8. het gras kort houden 11. een plant die geen trap nodig heeft 12. dit dier maakt gangetjes in
de aarde 13. het huis dat vogels zelf bouwen 14. dit laat planten groeien 16. opbergplek voor
tuingereedschap 17. laat door haar licht alles leven 19. hierin kun je regen bewaren 20. zaadjes
verspreiden over de grond 21. steenslag voor op een tuinpad 22. een natuurlijke erfafscheiding
Verticaal
1. strook met plantjes 2. witte stof om zuurgraad grond te verlagen 3. mest van plantenresten
4. aaneengesloten oppervlakte met gras 5. insect dat vaak maar een dag leeft 6. daarop kun
je zitten met je tuinstoel 9. groene aanslag op tegels 10. hierin wortelen de planten 15. hek van
planken tussen twee tuinen 16. takken van planten inkorten 18. hele kleine plantjes tussen tegels

De oplossing van de vorige puzzel was ‘Gelukkig nieuwjaar’. De cadeaubon van € 25,00 is
gewonnen door T. Habing wonend aan de Ommelandenweg.

VOORGENOMEN FUSIE SUW EN DE DELTHE

Waar staan we?
De SUW en De Delthe hebben in 2021 uitgebreid de meerwaarde van een fusie besproken en onderzocht. Waarom
samengaan? De SUW en De Delthe zijn beide kleine woningcorporaties met een vergelijkbare cultuur en mentaliteit.
Door samen te gaan, ontstaat er een iets grotere organisatie die
huidige en toekomstige opgaven beter aankan. Opgaven zoals
verduurzaming, betaalbaarheid en het bedienen van meer
doelgroepen. Ook zou deze nieuwe organisatie leiden tot een
betere dienstverlening voor de huurders en kostenbesparing.
Waar staan we nu in het fusieproces?
Onderzoek
De huurdersorganisatie van De
Delthe heeft kenbaar gemaakt
dat ze nog een keer naar de

meerwaarde van een mogelijke
fusie wil kijken. Ze bekijkt dus
weer wat een nieuwe
organisatie zou betekenen voor
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Janny Meijer gaat met
pensioen
Janny Meijer verzorgt binnen de SUW al 32 jaar onze
huuradministratie. Ze is dus ons gezicht naar de
huurders als het gaat om huur. Begin mei gaat ze ons
echter verlaten om te genieten van haar pensioen.
Dat betekent dat haar taken de komende tijd door
andere SUW-medewerkers worden waargenomen.
Als de fusie van De Delthe en de SUW doorgaat, zal
deze functie in de nieuwe organisatie opnieuw worden
ingevuld.

bijvoorbeeld de betaalbaarheid
en beschikbaarheid van
woningen én de leefbaarheid
van de woonomgevingen in de
gebieden waar beide wooncorporaties actief zijn.
Voordelen
De voordelen van een nieuwe
organisatie, waarvan de
overige betrokken partijen
overtuigd zijn, worden opnieuw
onderzocht door een bewonerscommissie van De Delthe
tijdens een aantal themaavonden. Op deze avonden
zullen beide wooncorporaties
de thema’s als ‘beschikbaarheid’ en ‘betaalbaarheid’
toelichten. Daarvoor dient de
fusie-effectrapportage, die al is
gemaakt, als basis. Uiteindelijk
zal de bewonerscommissie dan
een advies aan de huurdersorganisatie uitbrengen.

Wilt u snel met ons communiceren
én geïnformeerd blijven?
Stuur ons uw e-mailadres!
Graag willen we van iedere huurder het
emailadres hebben. Dan kunnen we u
sneller en nog beter van dienst zijn.
Hebben wij uw e-mailadres nog niet?
Stuur dan even een e-mail naar
info@suwuithuizen.nl

NIEUWS VAN DE HUURDERS ORGANISATIE UITHUIZEN (HOU)

De HOU zoekt nieuwe bestuursleden
‘Er komt veel op de huurders af, daarom
willen we het bestuur versterken’
De Huurders Organisatie Uithuizen (HOU) komt op voor de
belangen van de huurders van de SUW. De HOU is een
actieve organisatie en heeft ongeveer 250 leden; 10 daarvan
zijn contactpersonen. Deze contactpersonen - in elke wijk
woont er één - zijn de ‘ogen en oren’ van de HOU. Uiteraard
heeft de HOU ook een bestuur. Daarin zitten Renee van der
Zee, Kees van de Water en Miranda Slob. Ze willen graag
nieuwe leden in het HOU-bestuur. Waarom?
Betrokkenheid
“In deze tijd komt er veel op de
huurders af én dus ook op onze
huurdersorganisatie. Denk aan de
versterkingsoperatie, de
verduurzaming van woningen en
bijvoorbeeld de gestegen
energieprijzen. Daarom willen we
ons bestuur verder versterken en
professionaliseren. Huurders die
geïnteresseerd zijn hoeven geen
specifieke kennis over woningcorporaties of woningen te
bezitten. Het belangrijkste is dat
je als bestuurslid op wilt komen
voor de belangen van de SUWhuurders en je betrokken voelt bij
de leefbaarheid van Uithuizen”,
vertelt Miranda. Bestuursleden
krijgen ook een vergoeding en er
is voor hen een cursusbudget
beschikbaar.
Voldoening
Kees en Miranda weten uit eigen
ervaring dat dit bestuurswerk veel
voldoening geeft. Miranda “Je

De contactpersonen.

huurders begeleidt, de
versterkingsoperatie goed
aanpakken.

Kees en Miranda.

ontmoet veel verschillende
mensen en het is heel concreet
werk waarin je samen met de
huurders, de SUW en
bijvoorbeeld de gemeente ook
echt dingen bereikt. En dat is
zeker belangrijk in deze tijd van
de versterkingsoperatie, die is
heel ingrijpend voor veel
huurders.” De HOU vindt
overigens dat de SUW en
Rizoem, die namens de SUW

Innovatief
Dat de HOU ver gaat in het
behartigen van huurdersbelangen
blijkt wel uit het onderzoek dat ze
doet naar nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van energieopwekking. Kees: “De energielasten maken - zeker nu - een
groot deel uit van de totale
woonlasten. En die willen we
graag omlaag brengen. Daarom
kijken we ook naar innovatieve
manieren om energie op te
wekken, zoals bijvoorbeeld de
wokkelmolen. Van nieuwe
bestuursleden horen we uiteraard
graag ook andere ideeën.”

Wilt u lid worden van het bestuur van de HOU of meer
informatie over deze functie?
Kijk dan even op de website van de HOU: huurdersorganisatieuithuizen.nl
Of neem contact op met het bestuur via huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com

11

Mooie tuinen aan de Wilgenhof
Aan de Wilgenhof worden de tuinen goed en met veel enthousiasme onderhouden. Het resultaat is er
dan ook naar: een bloemrijke straat waar veel bewoners lang van kunnen genieten! De familie Hoek
woont al sinds 1997 aan de Wilgenhof en heeft al meerdere keren een prijs gewonnen voor de mooiste
voortuin van Uithuizen!
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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

Postbus 84, 9980 AB Uithuizen | Telefoon 0595 - 432560 | Kantoor: Stationsplein 10, Uithuizen
E-mail: info@suwuithuizen.nl | Website: www.suwuithuizen.nl

