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bezig met het aanbrengen van isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Maar tegen de snelheid
waarmee de energieprijzen omhoog gaan, kunnen wij niet op. Lees daarom ook de energietips in deze
Us Wente.

50+ JAAR HUREN BIJ SWA
...............................................................
Pagina 12
HANDIGE TIPS VOOR
STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN
...............................................................
Pagina 14
NIEUW
AUTOMATISERINGSSYSTEEM

SWA is geen energieleverancier. We kunnen de energieprijzen dan ook niet beïnvloeden. Op dat punt
zal de overheid ons echt tegemoet moeten komen. Als het goed is, geeft de overheid aan iedereen
een tegemoetkoming in de energiekosten om deze winter door te komen.
Maar na deze winter zijn we er nog niet. Dan hebben we nog lang niet voldoende energiezuinige
woningen. In plaats van oude woningen op te knappen, zou SWA graag meer nieuwe energiezuinige
woningen willen bouwen. Daarom hebben wij ook bij de overheid aangeklopt. We hebben de
gemeente gevraagd om grond voor die nieuwe woningen. Woningen slopen en op dezelfde plek
nieuwe woningen bouwen, duurt te lang. Er zijn zoveel regels die ons vertragen. Bovendien hebben
we voor onze huurders dan geen andere woningen beschikbaar.
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De stijgende vraag naar woningen, de stijgende bouwkosten en de stijgende energieprijzen, het is niet
bij te houden. We willen graag zo snel mogelijk aan de slag met alle woningen die nu nog leeg staan.
Maar als we meer woningen willen bouwen op de plek van bijvoorbeeld één oude woning, dan blijkt
alles op slot te zitten. En om het betaalbaar te houden, moeten we ook nog eens meerdere woningen
tegelijk bouwen. Regels en kosten maken dan ook dat woningen langer leeg blijven dan we graag
zouden willen. Maar ondanks al die tegenslag, blijven we ons uiterste best doen om de huur zo laag
mogelijk te houden.
Of u Kerst viert in een warme woning, hangt dus voor een groot deel van de overheid af.
Maar de echte warmte met Kerst, die komt volgens mij van onze kinderen, onze familie en onze
vrienden. Ik hoop dat we elkaar mogen zien met Kerst. Eerlijk gezegd is zien voor mij niet eens genoeg.
Even vasthouden, een knuffel en een aai over de wang. Dat vind ik zo belangrijk, zo waardevol. Ik weet
zeker dat ik niet de enige ben die verlangt naar dat echte contact. Dat warme contact gun ik iedereen.
Ook verwarmend waren de vele reacties welke wij ontvingen naar aanleiding van ons bezoek aan
huurders, welke al meer dan 50 jaar een woning huren van SWA. In dit nummer een aantal reacties.

...............................................................

Ik wens jullie allemaal in alle opzichten een warme kerst!

Emmy Elgersma
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In dit rondje Achtkarspelen een bijdrage
van Lars de Haan uit Drogeham. Lars vertelt
dat hij de liefde voor fotografie van zijn
vader heeft meegekregen.
“Astrofotografie, zonopkomst en-ondergang
vind ik geweldig om te fotograferen en natuur en
landschap. Voor het rondje Achtkarspelen dacht
ik meteen aan de favoriete plekjes van mijn pake.
Pake is mijn grote voorbeeld en mijn beste vriend! Ik
heb een tijdje buiten de gemeente gewoond, maar
ben een paar jaar geleden aan de Elzen in Harkema
komen wonen. Ik was erg blij dat ik weer dichtbij
pake woonde. Sinds kort woon ik samen met mijn
vriendin in Drogeham. We hebben daar een mooi
plekje toegewezen gekregen, maar De Harkema
blijft altijd speciaal. Vooral door de verhalen van
pake. Hij kan geweldig vertellen over vroeger en
over zijn werk als mollenvanger. Elke keer als ik langs
het beeld van de mollenvanger rijd, dan komen de
verhalen van pake als vanzelf naar boven.

“Ús pake syn moaiste plakje is by de feart del en don de lannen ien,
want der hat pake froeger altied te moljen west, lyk as it Langpaed en
by de feart del nei Stynsgea ta. Der molde hy oltiid foar de boeren.”

In de volgende Us Wente delen we graag uw meest bijzondere plekje in Achtkarspelen, zodat we er samen van kunnen
genieten. Stuur uiterlijk 1 april 2022 uw foto’s met een korte beschrijving waarom dat uw favoriete plekje is naar
gerda@woningbouwachtkarspelen.nl. Heeft u moeite om er een verhaaltje bij te schrijven? Geen probleem, we helpen graag!
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As jo beide wurkje,
moat de tún gjin wurk wêze
“Wy ha hjir mear hûs en hoege net mei boadskippen troch spielende rein”

Palmlelies of Yucca’s aan de Halbertsmastraat in
Buitenpost geven op een plezierige manier aan waar
de familie Bruinsma woont. “Wy hâlde fan tropyske
planten”, geven Sytze en Tea direct aan. Met een
foto van hun vorige woonsituatie, bij eveneens een
huurwoning, in Drogeham wordt dit onderstreept.
“Wy hiene dêrre in achtertún mei de sinne op it suden
en hjir no wer. Oars hie de hier oergong, want in hûs is
foaral hobby om noflik te wenjen”.
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Met het oog op ook hun dochter Fayènn – “in fleurich
famke” – hechten Sytze Bruinsma (35) en Tea Bruinsma-de
Haan (31) aan een duidelijke scheidslijn tussen werk en
privé. Op doordeweekse dagen brengen ze haar naar de
kinderopvang in vooralsnog Drogeham, omdat ze daar
haar vriendinnetjes heeft. “As se thús is, moat se yn de
achtertún boartsje kinne”. Sytze heeft als teamleider bij Sidijk
in Heerenveen, een bedrijf dat onder meer springkussens
en tumblingbanen maakt, een redelijk druk bestaan. Tea is
werkzaam in een Gezondheidswinkel in Leeuwarden. “As
jo beide wurkje, moat de tún gjin wurk wêze. Dêrom wurdt
de ynrjochting strak, mar wol moai”. De Hamster foto’s
dienen als voorbeeld. “At it fuort wer sá moai wurdt, wit ik

net”, geeft Sytze aan. “De grûn is hjir even oars, wat hurder
mei in kombinaasje fan liem”. Het langzamer afvloeien van het
hemelwater aan de Halbertsmastraat dan op de zandgrond
in Drogeham heeft hen aan het denken gezet. “Mar, de
palmsoarten komme wer yn de bakken. Dy tropyske sfear wolle
wy fêsthâlde”.

feilich út litte en it spul binnen bringe. Jo hoege net langer
mei de boadskippen oer in grutte ôfstân troch de spielende
rein te rinnen”.

“In hûs is foaral hobby
om noflik te wenjen”

Tweetal
Op het afscheid van hun huurwoning in Drogeham – “ien fan
fiif yn in blokje” - die ze op 22 februari 2012 betrokken en recent
verlieten, kijken ze met gemengde gevoelens terug. Tea is
gewend geraakt aan de Hamster sfeer waar ze bijvoorbeeld
in buurtverband meehielp met het prikken van bloemen
voor de traditionele gondelvaart. “Jo leare dêr op in maklike
manear in bulte minsken kennen en dy bining hat altyd goed
field”. Aan de andere kant telde het gebrek aan parkeerruimte
en te weinig mogelijkheden in en aan de woning mee. “Ek
by de measte hierhuzen wurdt der noch steeds gjin rekken
hâlden mei in gesin mei twa fertsjinners, mei elk in auto”. Sytze
wijst daarnaast op het vaak noodgedwongen zeulen met
boodschappen over soms lange afstanden in de oude situatie.
“Hjir kinne wy de auto’s njonken it hûs parkearre, it famke der

Meten is weten
Kenmerkend voor beiden is dat ze zowel het oude als het
nieuwe perceel tot in elke hoek hebben opgemeten. In
Drogeham mat de achtertuin een diepte van 20 meter en
een breedte van vijf meter. In Buitenpost is de diepte achter
de woning dertien meter en de breedte tien meter. De
perceelgrootte is evenwel nu veertig vierkante meter ruimer.
Een vereiste voor hen is ook het waarborgen van privacy
geweest. “Yn Droegeham hiene wy in grien fjild foar ús en hjir
is der foar ek alle romte. Wy wolle net by in oerbuorman sjen
kinne wat dy op teevee hat”.

Gevoelsmatig groter
De voordelen voor hen bij de verhuizing betreffen vooral de
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woninginrichting. Zo tellen ze nu drie slaapkamers boven in
plaats van twee, terwijl een extra benedenkamer is ingericht
als speelplaats voor Fayènn. “Dy hat hjir de lúkse fan in
eigen boarterskeamer, mar fielt har troch in tichte doar net
opsluten. In glêzen doar hat in protte foardielen”. De dichte
binnendeuren hebben ze, evenals in Drogeham, vervangen
door glazen om zo de ruimtebeleving meer gestalte te
geven. Met gevoel voor detail merkt Tea op dat de huidige
woonkamer 30 centimeter korter is dan hun vorige. “Mar, it fielt
grutter oan”, vult ze direct aan. Groot voordeel voor hun gezin
is de energievoorziening met een warmtepomp en zonnepanelen. “Yn sa’n gasleaze wenning is it energyferbrûk sûnder
mis geunstiger”.
In een eerder stadium, zo vertellen ze eerlijkheidshalve,
hebben ze een huurwoning in Surhuisterveen afgewezen als

alternatief. “Der moast tefolle oan feroare wurde en ek mei
de oernamekosten kamen wy der net út. Mei dy les yn de
achterholle ha wy fuort ynset op nijbou”. Omdat een eigen
woning financieel nog niet binnen hun bereik ligt naast al een
eigen vakantiewoninkje, hebben ze hun levensplan als leidraad
genomen. “By nijbou is der wol it neidiel dat der ekstra kosten
binne, omdat der noch niks leit. It foardiel is dan wer dat jo alles
nei eigen smaak ynrjochtsje kinne”.

“Yn sa’n gasleaze wenning
is it energyferbrûk
sûnder mis geunstiger”
Weloverwogen
Bij de weegschaal van voor- en nadelen hebben ze eveneens
het voorzieningenniveau van hun toekomstige plaats
overwogen. “Bûn oan in bepaald doarp binne wy beide net
hiel bot, mar in nije omjouwing moat wol pluspunten ha”. Wat
Buitenpost betreft, zijn er voldoende voorzieningen. Evenals
in hun vorige situatie is ook het contact met de buurtgenoten
prima. “Jo groeie hjir mei elkoar op, mei opgroeiende bern”.
Wat hen evenwel onderscheidt, is de kleur van de gordijnen.
Sytze en Tea hebben gekozen voor lichtgrijze. “Yn it rút sit in
soartefan foalje dy’t makket dat wyt blau útskynt. Op ôfstân
liket it krekt as hat ien mei wite gerdinen keazen foar blauwe.
Frjemd, mar wier”. De witte bloemen van de palmlelies
vallen bij bloei daardoor extra op, maar dat is de natuur als
kunstenares.
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Volgend jaar
introduceren
we de nieuwe
huisstijl van SWA
De drie letters blijven, maar
het nieuwe logo is fris!

Sinds jaar en dag is Stichting Woningbouw
Achtkarspelen herkenbaar, dat komt door het
huidige logo in rood en zwart. Onze huurders
herkennen ons al op grote afstand. Toch gaan
we in het nieuwe jaar afscheid nemen van die
huisstijl, het is tijd voor iets nieuws. De nieuwe
stijl willen we graag met onze huurders en
lezers van ‘Us Wente‘ delen. Want dit magazine
is de laatste in het oude jasje.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten
laten we hier een aantal dingen zien die gaan
veranderen. Nog niet alles is definitief, maar het
logo staat vast. Dus dan kan iedereen er alvast
een beetje aan wennen.

Meer kleur
Er is bewust gekozen voor meer kleur in het
nieuwe logo. Rood blijft wel bestaan, al is de
kleur wat minder hard in de huisstijl. Het is de
kleur van energie, kracht en vastberadenheid.
Nieuw zijn de verschillende kleuren groen. Ze
staan symbool voor groei, harmonie, frisheid
en veiligheid. De kleur blauw komt voor in
twee tinten en wordt vaak geassocieerd met
stabiliteit, vertrouwen en loyaliteit.

US WENTE · nummer 93· winter 2021 · pagina 7

Ventileren kun je leren!
Door koken, douchen, wasgoed drogen en zelfs ademen en zweten komt er veel vocht in de lucht
van uw woning. Als u niet goed ventileert en verwarmt, kunt u dat vaak zien aan vocht op de
binnenzijde van uw ramen (condens). Ook kan er schimmel op muren en plafonds ontstaan. Om
het begin van schimmelvorming te voorkomen, moet dit vocht zo snel mogelijk worden afgevoerd.
Goed ventileren en verwarmen is dus erg belangrijk! We hebben daarom een aantal tips voor u!

TIPS

VENTILEREN

Ventileer goed tijdens en na het koken
(mechanische ventilatie op de hoogste stand en
afzuigkap aan!
Houd tijdens en tot minimaal een halfuur na het
douchen de deur dicht. Hoe langer u doucht, hoe
meer vocht er ontstaat. Droog na het douchen de
tegels met een wisser.
Heeft u een woning met een ventilatiesysteem?
Gebruik dit goed, houd roosters open en schoon.
Ventileer goed. Zet de mechanische ventilatie
op de hoogste stand van een kwartier vóór tot
minimaal een halfuur na het douchen of zet een
raampje open als u geen mechanische ventilatie
heeft.
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Zorg voor extra ventilatie als u veel mensen in huis
heeft!
Zet in de slaapkamer(s) voor extra ventilatie elke
ochtend 10 minute het raam wijd open!
Droog wasgoed bij voorkeur buiten. Lukt dat
niet, droog dan de was in een goed geventileerde
ruimte met de mechanische ventilatie op de
hoogste stand of zet een raampje open. Let extra
goed op de eventuele vorming van schimmel als
je ook een wasmachine en -droger in je badkamer
hebt staan. In dat geval komt er ook veel extra
vocht in de lucht terecht, maar het is minder
merkbaar dan na bijvoorbeeld een lange, warme
douche.

GESLAAGD
Op 21 september zijn Arend Tabak,
Gert Wolters, Henk de Haan en Wiebren
Sikma geslaagd voor de basisopleiding VCA.
Anne Jaap de Vries, Arnold Talsma, René
Kooistra, Jannes Kloosterman, Jacob Rozema en
Klaas van Houten zijn geslaagd voor VCA VOL!

CONTRACTVERLENGING

NA 31 JAAR AFSCHEID VAN SWA
Op 28 oktober hebben we op ludieke wijze afscheid, genomen van
manager Vastgoed en Beheer Domien van der Werf. Domien gaat na een
dienstverband van 31 jaar met een welverdiend pensioen.
Hij werd ontvangen door “zijn jongens”, waarna directeur bestuurder
Emmy Elgersma nog eenmaal in de rol van advocaat kroop om Domien
te ondervragen over zijn periode bij SWA. Er kwamen een aantal mooie
verhalen naar boven en ook de collega’s wisten nog een paar leuke
anekdotes te vertellen.

Frans Witteveen en Patrick van der Ploeg
hebben een verlenging van hun arbeidscontract
gekregen. Wij zijn blij dat zij ons team willen
blijven versterken!

JUBILARISSEN
Jannes Kloosterman vierde op 1 september zijn
12,5 jarig dienstverband bij SWA. Gert Wolters
was op 1 december 12,5 jaar in dienst.
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50+ JAAR HUREN BIJ SWA
Een greep uit de reacties van huurders die
meer dan 50 jaar een SWA-woning huren

“Als er iets is op de buurt,
zijn de mensen erg
behulpzaam”
Twijzelerheide

“We lopen hier niet de deuren plat,
maar staan voor elkaar klaar, dag en
nacht. Het is een rustige, fijne buurt.”

Twijzel

Kootstertille

Drogeham

“De Gondelvaart op wielen, 45 jaar aan
meegewerkt. Mensen zijn hier vriendelijk
en een keurige buurt”

“We hebben het hier altijd naar de zin gehad. En nu na de
renovatie hebben we weer een hele mooie woning gekregen.
Op naar de volgende mooie jaren”
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Harkema

Boelen

“We hebben een hoekhuis met veel ruimte,
we kunnen lekker buiten zitten. Eerst was
er een groentetuin, toen een bloemen- en
struikentuin en nu een grastuin. Zo gaat dat
als je wat ouder wordt.”

Buitenpost

Gerkesklooster - Stroobos

“Onze buurt is speciaal omdat we
veel met elkaar doen. Bijvoorbeeld
met de feestweek en tussendoor
nog allerlei andere dingen”

Augustinusga

Surhuizum

“De grote renovatie van ons huis terwijl we erin
bleven wonen is super gedaan!”

Surhuisterveen

“We wonen hier met veel plezier in een deze
nette en rustige buurt. Met veel vogels in de
tuin en daar genieten we van. En de winkels op
loopafstand.” ”Een Daalders Plakje”

nslaan
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Stijgende energieprijzen
Wat betekent dat voor jou?
De energiemarkt is volop in beweging en in het nieuws. Op dit moment stijgen de
prijzen van energie, vooral van gas. Of je hier iets van merkt hangt af van je huidige
energiecontract. We begrijpen dat je graag wilt weten wat dit voor jou betekent en
wat je het beste kunt doen.
Waardoor stijgen de energietarieven?
De afgelopen periode zijn de prijzen op de internationale
energiemarkt flink opgelopen, voornamelijk de
gasprijzen. Dit heeft verschillende oorzaken. Helaas
weten we niet hoe de energieprijzen zich verder zullen
ontwikkelen. Als de komende winter zacht wordt, kan de
gasprijs ook weer dalen. Maar zekerheid hebben we niet.
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TIPS

ENERGIE

We begrijpen dat een hoge energierekening voor veel mensen een probleem kan worden.
Daarom proberen we je als huurder zoveel mogelijk te helpen. We willen je daarom graag de
volgende tips (met name voor gasverbruik) meegeven:

1. Bekijk de loopduur van je contract
Heb je een 1- of 3-jarig contract? Met een vast contract blijven
je leveringstarieven tot de einddatum van je contract gelijk. Is
de einddatum nog niet in zicht, dan krijg je voorlopig niet met
stijgende energietarieven te maken. Je zit dan goed en hoeft
niets te doen.

2. Verbruik minder warm water
Het verwarmen van water zorgt voor veel energieverbruik.
Daarom is het verstandig om zuiniger om te gaan met het
gebruik van warm water. De douche zorgt voor 80% van het
totale warme water verbruik in een huishouden. Daarom is er
met het douchen het meeste te besparen. Er zijn meerdere
manieren om te besparen op warm water. Douche ten eerste
niet te lang: maximaal 5 minuten. Wanneer je standaard 5
minuten doucht, in plaats van de gemiddelde 9 minuten,
bespaar je zo’n 15.000 liter water en 60m3 gas per jaar. Gebruik
daarnaast ook een waterbesparende douchekop. Waar een
normale douchekop zo’n 9 liter per minuut doorlaat, laat een
waterbesparende ongeveer 7 liter per minuut door.

3. Dicht kieren
Wat je zelf kan doen, is het opzoeken kieren en deze te dichten.
Bij kieren bij een raam of deur, is het mogelijk een tochtstrip
aan te brengen. Mocht er een kier in het kozijn zitten, kan je
het beste kit gebruiken om dit op te vullen. Hiermee maak je je
huis al een stuk aangenamer en scheelt het uiteraard energie.

4. Ventilatie
Het is natuurlijk wel belangrijk om goed te
verluchten, want een goede ventilatie zorgt
voor een aangename omgeving. Meer over
het belang van ventileren vind je op pagina 8.

veel stof ophopen. Door de jaren heen kan dit zelfs leiden tot
een volledige verstopping. Hierdoor kan er onvoldoende of
geen convectie plaats vinden en zal de warmteafgifte moeten
komen van stralingswarmte. Door middel van een compressor
en een rager kan het stof eenvoudig verwijderd worden.
Denk er ook aan om ramen en deuren niet onnodig te
laten openstaan. Verlaat je een kamer die je lekker warm
wilt houden, sluit dan de deur als je de ruimte verlaat. Ook
gordijnen met een isolerende voering houden niet enkel
pottenkijkers, maar ook de kou buiten.

6. Graadje lager
Zet de thermostaat standaard één graad
lager. Ga voor 19 graden, in plaats van
voor 20 graden. Ieder graadje lager zorgt
voor een besparing van 6 à 7% in het
gasverbruik. Geen zorgen, je hoeft echt
niet te verkleumen; dat bewaren we voor
buiten. Maar vergeet niet dat je je ook binnen warmer kunt
kleden. Steek wat kaarsjes aan, ga met een kleedje op de bank
zitten en wen aan die iets lagere temperatuur. Scheelt je ook
nog eens een beetje bij de overgang van buiten naar binnen.

7. Zet de temperatuur een uur
voor vertrek al lager…
Moet je de deur uit voor een paar uur? Zet de thermostaat
dan een uur voor vertrek al lager. Het zal niet erg veel
afkoelen in die tijd. Ben je de hele dag of dagen niet thuis?
Houd de temperatuur dan standaard een aantal graden
lager. De energie die je bespaart door tijdelijk tot een lagere
temperatuur te verwarmen, kan je wat in gasverbruik schelen.
Ook als je daarna even iets meer stookt om de woning weer op
een prettige temperatuur te krijgen.

5. Houdt de warmte binnen

8. …maar niet lager dan 16 graden

En wist je dat radiatorfolie je heel wat vooruit kan helpen?
De folie weerkaatst de warmte, die daardoor niet in de muur
‘verloren’ gaat. Het installeren van de radiatorfolie is eenvoudig
zelf te doen. Verder is het erg belangrijk om het stof tussen
de ribben van de radiator te verwijderen. Tussen de ribben
van een radiatorconvector of een paneelradiator kan zich

Houd de thermostaat in de nacht minimaal op 16 graden.
In de ochtend kan het huis, of alleen de woonkamer, weer
(makkelijk) worden verwarmd tot de gewenste temperatuur.
De kachel hoeft daarom in de nacht niet tot nauwelijks aan te
slaan als de thermostaat op een lage temperatuur staat. Dit is
goedkoper dan de kachel gedurende de nacht op bijvoorbeeld
18 graden te houden.
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Automatische incasso blijft, acceptgiro vervalt

Nieuw automatiseringssysteem
E-mail

Per februari 2022 gaan wij over op een
nieuw automatiseringssysteem. Voor u als
huurder heeft dat ook een aantal gevolgen.
Zo zal uw huurbetaling vanaf maart 2022 op
een andere manier worden geïncasseerd.
De automatische incasso blijft, maar de
acceptgiro komt te vervallen. We zullen
overgaan tot digitale betaalverzoeken. Deze
kunnen eenvoudig door u met smartphone,
tablet of vanachter de PC worden betaald.

Betaalverzoeken worden in eerste instantie via e-mail
aangeboden. Vanuit deze e-mail kunt u direct via een link
betalen, bijvoorbeeld met behulp van iDEAL (zie kader).
De e-mail kan uiteraard ook de specificatie van het
aangeboden betaalverzoek vermelden. Voor een goed
verloop hiervan, vragen wij u (indien wij dit nog niet
hebben) uw recente emailadres aan ons door te geven.

Brief
Mocht u geen internet hebben, of de mail wordt niet
geopend, dan zult u een brief van ons ontvangen met
een betaalverzoek. Deze zal een QR-code bevatten, zodat
u ook hier weer gebruik kunt maken van het gemak van
betalen via iDEAL.

Hiernaast leest u welke nieuwe, snelle en eenvoudige
betalingsmogelijkheden u worden aangeboden.
U zult altijd op het juiste moment geattendeerd
worden op de openstaande vorderingen en specifiek
op u gerichte communicatie ontvangen.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben,
neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

Wat is iDEAL?
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig
en gemakkelijk online betalen. U
betaalt via de mobiel bankieren
app of de internetbankieromgeving
van uw eigen bank. U betaalt via
de mobiel bankieren app of de
internetbankieromgeving van
uw eigen bank. iDEAL is namelijk
een directe online overboeking.
Wanneer kan ik met iDEAL betalen?
Alle Nederlandse banken bieden
iDEAL aan en u kunt er direct veilig
mee betalen. U hoeft zich niet te
registreren, niets te downloaden en
ook geen account aan te maken om
te betalen met iDEAL.
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SMS
Hiermee wordt het betaalverzoek direct aangeboden via
een SMS-bericht, ook hier weer met een link om direct te
kunnen betalen.

Telefonie
Bij telefonisch contact kan er direct een e-mail of
SMS worden gestuurd met daarin een betaalverzoek.
Betalingen die tijdens het gesprek worden gedaan,
kunnen volledig en direct inzichtelijk worden
geïncasseerd. Dit geeft extra mogelijkheden voor
bijvoorbeeld het starten van een betalingsregeling.

Waterstofinstallatie

Waterstofbijeenkomst bij SWA
Op donderdag 30 september heeft SWA een bijeenkomst
georganiseerd over de huidige stand van zaken met betrekking
tot het gebruik van waterstof als energiedrager. Daarnaast
konden de aanwezigen ook de waterstofinstallatie in het
SWA-pand bezichtigen. In totaal werden er een zestal lezingen
verzorgd over onder meer de landelijke infrastructuur; de
ontwikkelingen van waterstof in gebouwen; elektrolyse en
verbranding van waterstof; veiligheid, certificering, subsidies;
van duurzame opwek in de buurt via netbeheerder naar
woning en over het gebruik van waterstof in een wijk in
Hoogeveen.

Bij het geleidelijk aardgasvrij maken van woningen, zal SWA
volgens Emmy Elgersma niet meteen grote sprongen maken
door waterstof te gaan gebruiken. “Dat komt omdat de
ontwikkelingen rond waterstof zich op verschillende niveaus
afspelen en erg snel gaan. We willen geen enkel risico lopen
voor onze huurders en ook geen spijt krijgen van onze keuzes.
Daarbij komt dat ons uitgangspunt blijft: een lage huur en lage
woonlasten voor onze huurders. Daarom leren we eerst van
het gebruik van onze eigen waterstofinstallatie en hechten
eraan dat deskundigen, zoals hier vanmiddag, hun kennis en
inzichten met ons willen delen”.
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Kruiswoordpuzzel: doet u mee?
Per gezin mag 1 oplossing worden ingestuurd. Personeelsleden en hun gezin zijn van deelname uitgesloten. Onder
de juiste inzendingen verloten we prijzen van 1 x € 25 en 2 x € 15. Uw oplossing uiterlijk 1 februari 2022 sturen naar
swa@woningbouwachtkarspelen.nl of Zwanebloem 5, 9285 LZ Buitenpost. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Veel succes!

Prijswinnaars puzzel Us Wente zomer 2021
€ 25
€ 15
€ 15

Mevrouw L. Jeltema, Wibrandstraat 11, Gerkesklooster
De heer H. Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga
Mevrouw M. van der Hoek, De Schepperstraat 57, Buitenpost

pagina 16 · US WENTE · nummer 92 · winter 2021

Voorzitter Aedes
bezoekt SWA
Namens Aedes heeft voorzitter Martin van Rijn een bezoek gebracht aan SWA. Aedes is de branchevereniging
van de woningcorporaties in Nederland. Van Rijn sprak met het managementteam van de corporatie over het
werkgebied: de gemeente Achtkarspelen. Formeel geldt Achtkarspelen als een krimpregio maar de politiek wil
bouwen, bouwen, bouwen.
De gesprekken gingen onder meer over de dilemma’s die
spelen om op die bouwdruk te reageren. Zo wordt de bouw
vertraagd door tekorten aan personeel en materiaal bij
aannemers. Ook durven aannemers amper prijzen af te geven
en geven flinke winstwaarschuwingen af. Het tekort aan
nieuwe bouwlocaties in de gemeente kwam aan bod, maar
ook de steeds veranderende en ingrijpende regelgeving.
Door de Wet Natuurbescherming moeten werkzaamheden
vaak lang uitgesteld worden in het belang van bedreigde
diersoorten. Dit zijn langdurige en kostbare procedures die
de corporatie moet doorlopen. De verhuurderheffing en de
vennootschapsbelasting betekent voor de corporatie minder
investeringsruimte. Ingrepen als geen huurverhoging en zelfs
huurverlaging voor mensen die te duur wonen, leidt weer tot
minder bestedingsruimte voor de corporatie.

Waar het rijk aangeeft dat corporaties de bouwstroom op
gang moeten brengen, roepen corporaties dat ze eerst van de
verhuurderheffing af willen. Zo houden ze elkaar in de klem.
Van Rijn vertelde over de inspanningen van Aedes om uit die
patstelling te komen. Nu het Rijk de verhuurderheffing heeft
verminderd, stimuleert Aedes corporaties om de bouwstroom
te versnellen. Er moet volgens Van Rijn dan ook geleverd
worden. Van Rijn voegde er aan toe dat we uit Brussel nog een
flink aantal nieuwe regels kunnen verwachten.
Aan het eind van het programma kreeg Van Rijn uitleg over
de waterstofinstallatie, welke het kantoor van SWA voor een
deel met waterstof verwarmd en werd al lopend de recent
opgeleverde woningen aan de Halbertsmastraat in Buitenpost
bekeken. Samengevat was het een plezierige bijeenkomst en
een nuttige uitwisseling van kennis en ervaring.
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Samenstelling raad van
commissarissen en Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting Contactraad
SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie.
De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van
commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook
de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd.

Raad van commissarissen

District II: Buitenpost-Gerkesklooster/Stroobos

•
•
•
•
•

•

Dhr. M.C. Brandsma, Geawei 1, Augustinusga
Mw. A. Helfrich-Hartsema, Koarstmoas 10, Surhuisterveen
Dhr. D. van der Bijl, Nijenstein 7a, Buitenpost
Dhr. W.R. Terpstra, Akkelei 12, Buitenpost
Dhr. K. Veldman, Veenderij 10, Surhuisterveen

Contactraad

•
•
•

Mw. J. Bergsma-Reidsma, Molenstraat 44, Buitenpost
0511-543163 secretaresse
Dhr. J. Kootstra, Herbrandastraat 11D,
Buitenpost 0511-541322
Mw. Y. Homan-Lubben, Kruirad 7, Buitenpost 0511-543127,
voorzitter
Dhr. P. Pettinga, Prof. Wassenberghstraat 14,
Buitenpost 0511-540014, lid dagelijks bestuur

District I: Boelenslaan-Surhuisterveen-Surhuizum
•
•
•
•
•

Dhr. H. Benedictus, Verkerckstraat 2, Surhuisterveen
06-13756396
Mw. W. Terpstra-Bekkema, Dr. van Kammenstraat 11A,
Surhuisterveen 0512-331759
Mw. A. Frankes-Visser, Verkerckstraat 20,
Surhuisterveen 06-19668048
Mw. G. de Vries, Stikker 7, Surhuisterveen 06-15576681
Mw. B. Sonnema, Bloemkamp 18, Surhuisterveen

District III: Augustinusga-Drogeham-Harkema
•
•
•

District IV: Kootstertille-Twijzel-Twijzelerheide
•
•
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Mw. K. Alma-Veenstra, Koetsekralen 55, Harkema
06-29401393
Dhr. O. Witteveen, Sylgong 19, Augustinusga 06-45006050
Mw. A. Bouius, De Specht 44, Surhuisterveen 06-11131646

Mw. J. Douma-Hamstra, W. Lodewijkstrjitte 40,
Kootstertille 0512-331209
Dhr. W. Beerda, Casimirstrjitte 37, Kootstertille 0512-332372
lid dagelijks bestuur

De Contactraad
is op zoek
naar jou!
Wij zijn een enthousiaste groep, die met
heel veel plezier de belangen van onze
medehuurders van SWA behartigen!

De Contactraad oriënteert zich op de ontwikkelingen van de
woningmarkt en heeft hierover regelmatig overleg met de directie
van de SWA, de wethouders en ambtenaren van de gemeente
Achtkarspelen. We dragen zorg voor betaalbare huren, voldoende
huurwoningen, duurzame woningen en leefbare wijken! We
volgen de ontwikkelingen op de energiemarkt (zonnepanelen,
warmtepomp, waterstof als eventuele vervanging voor aardgas).
Verdere onderwerpen van gesprek zijn: energiebesparende
maatregelen, de jaarlijkse huurverhoging, nieuwbouw, sloop en
planmatig onderhoud.
Herken je jezelf hierin? Wil je meedenken met ons, meld je dan aan
als lid van de contactraad! Voor nadere informatie kun je contact
opnemen met de secretaresse van de contactraad mevrouw J.
Bergsma-Reidsma, Molenstraat 44 in Buitenpost. Telefoonnummer
0511-543163.

Namens alle
medewerkers
van SWA wensen
we iedereen goede
feestdagen!
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ART
TELEFOON & CALAMITEITENKA
Telefoon & calamiteitenkaart

Kantooradres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Contact
0511 54 95 11
Algemeen
0511 54 95 95
Verhuur
0511 54 34 34
ek
Reparatieverzo

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 12.00 uur

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

B

TELEFOONKAART
Handig voor in de meterkast:
de telefoon & calamiteitenkaart
van SWA. Zo heeft u altijd de
belangrijke telefoonnummers
bij de hand in geval van
nood of een vraag.

.....

versie zomer 2020

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

elen.nl
www.woningbouwachtkarsp
.nl
elen
rsp
tka
ach
ouw
swa@woningb
..... ..... ..... ..... .
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

oeken
Melding van reparatieverz
doorgeven
werkdag van 8.30 - 11.30 uur
elke
u
t
kun
Reparatieverzoeken
tkarspelen.nl
ach
ouw
ngb
oni
w.w
ww
e website
via 0511 54 34 34. Ook via onz
indienen.
kunt u een reparatieverzoek
Acute storing
gasleiding,
weekeinde een storing in de
Wanneer er ’s avonds of in het
jk ingrijpen
elli
allatie ontstaat en onmidd
waterleiding of elektrische inst
: 06 23 40 32 01
noodzakelijk is, kunt u bellen
warming
Storing aan de centrale ver
t opnemen met:
e verwarming kunt u contac
tral
cen
uw
aan
ing
stor
Bij een
08 555
Energiewacht Groep 088 20
Rioolverstoppingen
t opnemen met:
gen en goten kunt u contac
Bij verstoppingen in riolerin
eer 050 313 88 22
Van der Velden Rioleringsbeh
Glasverzekering
end contact opnemen met:
Bij glasschade kunt u uitsluit
Borger Augustinusga
Walda Surhuisterveen

0512 35 15 00
0512 36 14 54

VITENS
klantenservice
storingen

0900 06 50
0800 03 59

Belastingdienst
huurtoeslag

0800 05 43

Nationaal Storingsnummer
0800 9009
gas en stroom

pelen.nl

www.woningbouwachtkars

