
Hessel Hofstra  
na 50 jaar werken met  
welverdiend pensioen!

Op 1 augustus 2019 is opzichter 

Hessel Hofstra met pensioen 

gegaan. Hij heeft in totaal 50 jaar 

gewerkt, waarvan precies 25 jaar 

bij Wonen Noordwest Friesland. 

Op 29 augustus hebben wij op een 

feestelijke manier afscheid van 

Hessel genomen. Er werden mooie 

woorden gezegd en anekdotes 

verteld. Onder het genot van een 

hapje en drankje werd nog gezellig 

nagepraat en werd Hessel een 

fijne tijd toegewenst.   

 

Carrière bij Wonen NWF  
30 juli 1994 is Hessel gestart bij 

Wonen Noordwest Friesland. Hij 

werkte aan de klachtentelefoon en 

in de calculatie en 

werkvoorbereiding van het 

meerjaren onderhoud. Dit was een 

interne functie waarbij de computer 

belangrijk was, toen nog een vrij 

nieuw fenomeen. “Voor mij een 

uitdaging” aldus Hessel. 

In 2000 werd Hessel Werkvoor-

bereider Onderhoud. Naast deze 

functie bleef Hessel werken op 

calculatie en werkvoorbereiding.  

In 2002 werd hij Hoofd 

Servicebedrijf en in 2008 

Klachtenopzichter voor de helft van 

het werkgebied van Wonen NWF.  

In 2012 veranderde de functie van 

opzichter naar allround opzichter. 

Het werkgebied werd in 4 delen 

gesplitst en de opzichter werd in zijn 

rayon verantwoordelijk werd voor 

klachten, onderhoud, mutaties en 

woningverbetering. 

Voordat Hessel bij Wonen NWF in 

dienst trad, heeft hij (ook weer 

exact) 25 jaar bij een aannemer 

gewerkt. Daar leerde hij het vak. Hoe 

worden zaken gebouwd en hoe gaat 

een aannemer met bouwen om. In 

zijn werk voor de corporatie maakte 

hij vaak gebruik van deze kennis. 

In al die jaren heeft Hessel veel 

veranderingen en ontwikkelingen in 

de bouw meegemaakt. Van het 

vervangen van poeptonnen door 

wc’s tot het isoleren van woningen. 

En nu de nieuwste ontwikkeling: het 

gasloos bouwen en de nieuwste 

installaties daarvoor. 

Hessel heeft altijd met plezier bij de 

corporatie gewerkt. “Vooral de 

combinatie van mijn technische 

achtergrond en ervaring en de sociale 

contacten maakte dit werk zo mooi. 

Als opzichter hoor en zie je veel in jouw 

rayon. Het sociale aspect is heel 

belangrijk, je kunt wat voor mensen 

betekenen.” geeft hij aan. 

Wat zijn de plannen  
na de pensionering
Echt concrete plannen heeft Hessel 

niet. De planning is om wat te gaan 

klussen thuis en bij zijn zoon. Hij ziet 

wel wat er op zijn weg komt. Eerst 

wennen aan de situatie om na een 

werkzaam leven van 50 jaar geen 

verplichtingen meer te hebben. En  

als je wat wilt, komt dat vanzelf  

op je pad. 

Opvallend feitje
25 jaar werken bij Wonen Noordwest 

Friesland betekent ook 25 jaar 

carpoolen met Gerlof Gerlofsma. Om 

de week rijden en rekening houden 

met elkaar en elkaars leven. Hessel 

geeft aan ‘We vulden dit praktisch in. 

Mee bewegen in tijden, als de één 

eerder weg moest, ging de ander ook. 

En we gebruikten elkaars auto voor  

het werk.’ 

Op de valreep vierde hij zijn  
25-jarig jubileum bij Wonen NWF

Leren van de ervaringen  
van onze huurders! 
Op dinsdag 4 juni heeft Wonen 

Noordwest Friesland een 

Personeelsdag georganiseerd. In 

de ochtend zijn we in gesprek 

gegaan met een aantal van onze 

huurders. Hoe ervaren huurders 

onze dienstverlening en de manier 

waarop wij met hen omgaan? 

Wat gaat goed, wat kan beter  

en anders? 

De groep huurders hebben we 

ingedeeld in drie groepen. Elke 

groep sprak over een ander 

thema, dat waren 

reparatieverzoeken, renovatie/

groot onderhoud en  

nieuwe huurders. 

Aan deze gesprekken hebben in 

totaal 46 huurders meegedaan. 

Een prachtig aantal. Eén van de 

onderwerpen die vaak werd 

genoemd, is de communicatie  

met huurders en informatie die  

wij als corporatie geven. Op een 

aantal onderdelen kan dat zeker 

nog beter. 

In de middag zijn we als Wonen 

NWF met de informatie uit de 

gesprekken aan de slag gegaan. Hoe 

kunnen we zaken anders doen en 

onszelf nog verder verbeteren.

In drie groepen werden in totaal  

9 experimenten bedacht, die werden 

gepresenteerd aan het personeel en 

de jury. 

Deze jury, bestaande uit drie 

huurders en directeur Rein 

Hagenaars, heeft uit de 9 

experimenten 3 gekozen. Deze  

3 experimenten gaan over het 

onderhoud van tuinen, een 

klussendienst voor en door huurders 

en het geven van informatie bij de 

planning van comfort verbeteringen. 

Op dit moment werken we deze 

experimenten verder uit.

Wij houden u op de hoogte. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/wonennoordwestfriesland

Kijk voor leuke filmpjes 

en nieuwtjes ook eens op 

onze facebookpagina!
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Leefbaarheidsbijdrage  
voor speeltuinen in  

Minnertsga en Oudebildtzijl
Wonen NWF zet zich in voor 

leefbare straten en dorpen.  

Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen in hun eigen omgeving 

veilig buiten kunnen spelen. 

Daarom ondersteunen wij vanuit 

ons leefbaarheidsbudget bij de 

realisatie, renovatie en verbetering 

van speeltuinen en speelterreinen 

in dorpen.  

In de afgelopen periode hebben 

wij een financiële bijdrage geleverd 

aan het vernieuwen van 

speeltuinen in Minnertsga  

en Oudebildtzijl. Beide speeltuinen 

konden wel een opfrisbeurt 

gebruiken. Met steun van  

Wonen NWF konden nieuwe 

speeltoestellen worden 

aangeschaft. In Oudebildtzijl  

een prachtig nieuw klimrek,  

in Minnertsga zelfs meerdere 

speeltoestellen, waaronder  

een prachtige peuterschommel  

en een wipkip. 

Beide speeltuinen zijn nu weer 

helemaal up-to-date! Met het 

prachtige weer van de afgelopen 

maanden hebben de kinderen er al 

veel gebruik van gemaakt. 

Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

Huurders ontvangen sleutel van  
hun nieuwe woning in Berltsum
In nieuwbouwwijk De Pôlle  

aan de rand van Berltsum heeft 

bouwbedrijf Lont namens  

Wonen Noordwest Friesland tien 

prachtige levensloopgeschikte 

woningen gerealiseerd. 

De nieuwe huurders hebben op  

8 juli de sleutel van hun prachtige 

nieuwe woning ontvangen en 

kunnen er nu een thuis van maken. 

Zes van de tien woningen zijn 

voorzien van een plat dak en vier 

van een kap.  

De woningen beschikken over  

2 slaapkamers en een badkamer  

op de begane grond. Dat maakt  

ze heel geschikt voor mensen die 

alle voorzieningen gelijkvloers 

willen hebben. 

 

Deze woningen zijn energiezuinig 

en voorzien van een warmtepomp 

en zonnepanelen. De woningen zijn 

zonder gasaansluiting gebouwd,  

dit betekent dat de nieuwe huurders 

elektrisch gaan koken. Misschien 

even wennen, maar wel 

toekomstbestendig! 

Wonen Noordwest Friesland sluit 
zich aan bij Frieslandhuurt.nl!  
Als eerste corporatie in Friesland 

sluit Wonen NWF zich aan bij het  

woningzoekendenportaal van 

woningcorporaties Accolade en 

Elkien, ‘Frieslandhuurt’. 

Dit betekent dat in de loop van  

dit jaar de beschikbare woningen 

van Wonen Noordwest Friesland  

via ‘Frieslandhuurt’ worden 

aangeboden voor de verhuur.  

Op de website www.frieslandhuurt.

nl staan alle beschikbare woningen 

van de aangesloten corporaties. 

Na toewijzing huurt men de 

woning natuurlijk van Wonen NWF. 

Voor woningzoekenden betekent  

dit dat men op één plek staat 

ingeschreven en naar  

huur woningen in een groter gebied 

kan zoeken en daarop kan 

reageren. Iedereen houdt hierbij 

zijn inschrijftijd. Ook blijft Wonen 

NWF het aanspreekpunt. 

Het enige dat er verandert, is dat 

onze woningen vanaf eind

november geadverteerd worden  

op www.frieslandhuurt.nl

We gaan er van uit dat het risico dat 

mensen worden verdrongen voor 

woningen, heel erg klein is. Veel 

mensen staan namelijk al op  

twee locaties ingeschreven. 

Onze woning zoekenden worden 

hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Wilt u meer informatie?  
Op de website van Frieslandhuurt, 

www.frieslandhuurt.nl, staat een 

overzicht van de veelgestelde 

vragen en antwoorden. 

 

Staat uw vraag er niet bij?  

Neem dan gerust contact op  

met één van onze medewerkers.  

Wij zijn telefonisch bereikbaar  

op telefoonnummer  

0518 – 409 800. 

Tjibbe Krottje nieuwe 
opzichter Wonen NWF

Met de pensionering van Hessel 

Hofstra had Wonen NWF voor een 

deel van het werkgebied een 

nieuwe opzichter nodig. Dit is 

Tjibbe Krottje geworden. Tjibbe is al 

16 jaar werkzaam bij de corporatie 

en dus geen onbekend gezicht voor 

veel mensen. 

Wie is Tjibbe Krottje? 

Na zijn opleiding tot installateur is 

Tjibbe op zijn 16e gaan werken in 

de installatietechniek. Na acht jaar 

is hij overgestapt naar de 

woningcorporatie. Daar is hij 

begonnen als allround vakman 

buitendienst, later servicemonteur 

genoemd. Dat werk heeft hij altijd 

met veel plezier gedaan. Nu kwam 

de kans om als opzichter aan de 

slag te gaan. Een mooie stap in zijn 

ontwikkeling.  

 

Werkgebied Tjibbe 
Tjibbe neemt het werkgebied van 

Hessel Hofstra over. Dat betekent 

dat hij werkzaam is in: 

•  Deel van de gemeente Noardeast-

Fryslân (dorpen voormalig 

Ferwerderadiel)

•  Deel van de gemeente 

Waadhoeke: de dorpen Nij 

Altoenae, Oude Bildtzijl en 

Vrouwenparochie

•  Diverse complexen (hoogbouw) 

in Sint Annaparochie  

 



  
Martine Huizinga nieuwe  
directeur-bestuurder Wonen NWF

Voor iedere woning is goed 

ventileren heel belangrijk. Een 

goede ventilatie van het huis 

zorgt voor frisse lucht en zuurstof 

voor u, uw huisdier en uw 

planten. Ook voorkomt het 

vochtoverlast en vervelende of 

schadelijke geuren en stoffen. 

Het verversen van de lucht in huis 

kan op verschillende manieren. 

Eén manier is door het openen 

van ramen en/of 

ventilatieroosters, de natuurlijke 

ventilatie. Voor de keuken en 

badkamer is dit vaak niet 

voldoende. Daar kan de lucht 

beter door een ventilator worden 

afgezogen, de mechanische 

Per 1 november 2019 treedt 

mevrouw Martine Huizinga aan als 

nieuwe directeur-bestuurder van 

Wonen Noordwest Friesland.  

Zij volgt daarin de heer Rein 

Hagenaars op, die op die datum 

met pensioen gaat.  

Wonen NWF investeert in het 

verminderen van de energielasten 

voor huurders. Maar met kleine 

aanpassingen u kunt daar zelf ook 

wat aan doen. Hiernaast geven  

wij u een aantal tips. 

ventilatie. Het is belangrijk dat er 

verse lucht het huis in kan stromen 

door de ventilatieroosters. Met een 

standenschakelaar kunt u het 

ventilatiesysteem bedienen. De 

laagste stand is de nacht- of 

afwezigheidstand en de hoogste 

stand is voor koken of douchen. 

Een regelmatig onderhoud aan het 

ventilatiesysteem is noodzakelijk. 

Daarom controleert Feenstra iedere 

4 jaar de ventilatoren en iedere 8 

jaar de kanalen. Dit om te 

voorkomen dat zich daar stof en 

andere ongezonde zaken 

ophopen. De ventilatie 

inlaatpunten worden dan  

ook gecontroleerd. 

De politie en Wonen 
Noordwest Friesland. 
Hoe zit dat? 
  

Wonen Noordwest Friesland werkt 

samen met verschillende partijen 

aan een leefbare en veilige 

woonomgeving voor onze 

huurders. De politie is één van die 

partijen. We spraken hierover met 

wijkagenten Timo Kloosterman en 

Nico Kooistra van politie 

Noordwest Friesland. 

Wat houdt de 
samenwerking in?
Bij politie en corporatie komen 

meldingen binnen van problemen 

die er in straten en dorpen zijn. 

Overlast door geluid of stank, 

burenruzies, maar ook het 

vermoeden van hennepkwekerijen 

en dealen van drugs. Over deze 

meldingen stemmen we met elkaar 

af. De gemeente, vooral het 

gebiedsteam, speelt ook een 

belangrijke rol. Veel zaken worden 

doorverwezen naar het 

gebiedsteam. Die gaan met mensen 

aan de slag om te kijken welke hulp 

en ondersteuning er nodig is en wat 

mensen verder kan helpen.

 

Rol van de wijkagent
Deze is de laatste jaren veranderd. 

De veiligheid in een dorp of straat 

begint natuurlijk bij iedereen die 

daar woont. De politie houdt zich 

bezig met strafbare feiten. Ook bij 

andere zaken kan de politie een rol 

spelen, alleen dan gaat het meer 

om een bemiddelende rol, zoals bij 

burenruzies.

 

Samenwerking op 
andere terreinen
De politie speelt ook een rol bij 

huisuitzettingen door de 

woningcorporatie. In zo’n situatie 

gaat een leidinggevende agent met 

de deurwaarder mee. Huisuitzetting 

is echt het laatste middel, hier gaat 

een heel traject aan vooraf. Als er  

in een woning van de corporatie 

een hennepkwekerij wordt 

aangetroffen, gaat de 

woningcorporatie altijd voor  

een huisuitzetting. 

Waarom zien we vaak  
niet veel van wat de politie,  
het gebiedsteam en  
WNWF doen?
Vaak zijn we langere tijd met 

bepaalde problemen bezig. Achter 

de schermen gebeurt wel veel, maar 

dat is niet altijd zichtbaar. Terwijl er 

wel hard wordt gewerkt om samen 

met huurders problemen op te 

lossen en ondersteuning te bieden. 

Donkere dagen – 
Inbraakpreventie
Het is weer de tijd van de donkere 

dagen. Politie Noordwest Friesland 

is altijd in het gebied aanwezig. Het 

bureau in Sint Annaparochie heeft 

24 uur per dag bezetting en de 

politie rijdt regelmatig door het 

gebied. Zelf kunt u ook wat doen 

aan inbraakpreventie. De politie 

geeft u graag een aantal tips om 

inbraken te voorkomen. 

•  Sluit altijd je ramen en doe de 

deur op slot als je (even) het 

huis uit gaat. Laat ’s avonds een 

lamp aan, zodat het lijkt alsof 

iemand thuis is. Dit kan met 

tijd- of schemerschakelaars.

•  Leg kostbare apparatuur 

(laptop, pc, tablet, mobiel) uit 

het zicht.

•  Bewaar niet te veel contant geld 

in huis. 

•  Maak afspraken met je buren 

om op elkaars huis te letten als 

je voor langere tijd weg bent. 

Meer tips en informatie leest u 

op de website van de campagne 

‘Maak het ze niet te makkelijk’  

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  

In alle gevallen geldt: 
Bij spoed en verdachte 
situaties, bel direct 112! 

Tips van  
de tuinman
Een groot aantal woningen van 

Wonen Noordwest Friesland heeft 

een eigen tuin. Als huurder mag u 

deze tuin naar uw eigen smaak en 

wens inrichten. Smaken verschillen

 nu eenmaal en daarom bemoeien 

wij ons niet met de inrichting. Wij 

vinden het wel belangrijk dat uw 

tuin er netjes en verzorgd uitziet. 

Dat is prettig voor uzelf, en ook 

voor uw buren. U wilt toch ook 

graag wonen in een leefbare, nette 

en schone buurt? 

Ventileren van de woning… 
waarom zo belangrijk? 

 

Martine Huizinga heeft jarenlange 

ervaring als manager bij 

corporaties. Zo was ze manager 

Wonen bij Centrada.Wij zijn blij 

met de komst van mevrouw 

Huizinga. Met haar krijgt de 

corporatie een gedreven directeur-

  Kies voor oplaadbare batterijen
Zo kunt u batterijen langer (her)gebruiken en hoeven er geen  
nieuwe te worden aangeschaft. 

 Doe het deksel op de pan bij het koken
Als het deksel op de pan zit, blijft er meer warmte behouden en  
zijn gerechten sneller klaar. Daardoor verbruikt u minder energie.  

 Doe de kraan uit bij het scheren of tandenpoetsen
Daardoor verbruikt u minder water. 

 Hang de was bij mooi weer aan de lijn i.p.v. in de wasdroger 
Hierdoor bespaart u energie. En het is heel milieuvriendelijk! 

 Zet radio, televisie en digitaal tv-kastje niet op standby
Daardoor wordt energie bespaard. 

bestuurder in huis. Samenwerking 

en met elkaar in gesprek gaan 

vindt zij erg belangrijk. 

voor het besparen 
van energie

Tips!

Op 1 november 2019 gaat Rein 

Hagenaars met pensioen. Hij is dan 

16 jaar directeur-bestuurder 

geweest van Wonen Noordwest 

Friesland. Een periode waarin veel 

is gebeurd en waarin hij een 

belangrijke rol heeft gespeeld 

binnen de huisvesting in 

Noordwest Friesland. Een mooi 

moment om in gesprek te gaan met 

Rein Hagenaars. 

Carrière
Na de studie Volkshuisvesting 

heb ik als participatiedeskundige 

bij een gemeente gewerkt. Daarna 

heb ik 12,5 jaar verschillende 

functies bij een grote 

stadsvernieuwingscorporatie in 

Rotterdam gehad. Vervolgens ben 

ik ruim 10 jaar directeur-bestuurder 

geweest bij een kleinere corporatie 

in Hillegom. 

Op 1 september 2003 ben ik als 

bestuurder aan de slag gegaan bij 

Wonen NWF. Vooral de totaal 

verschillende omstandigheden 

waarin die drie corporaties 

werkzaam waren, vond ik  

een grote uitdaging. Van 

stadsvernieuwing tot de pure 

plattelandsproblematiek. Bij  

Wonen NWF heb ik vooral de 

waarde van leefbaarheid en de 

Mienskip leren waarderen. 

Een terugblik   
Wonen en werken in Fryslân 

is mij en mijn vrouw prima 

bevallen! Als ik terugkijk op de 

afgelopen 16 jaar, heeft vooral 

het belang van architectuur me 

bezig gehouden. Twee keer 

(samen met architectenbureau 

TWA) de Vredeman de Vriesprijs 

winnen is geen toeval! Aandacht 

maakt alles mooier! Maak alles 

zó, dat je er later samen met je 

kleinkinderen trots langs kunt 

gaan. Verder vanzelfsprekend de 

sociale betrokkenheid, die hier in 

Fryslân toch altijd veel groter is dan 

in veel andere provincies. Dat we 

als Wonen Noordwest Friesland 

ons steentje hebben kunnen 

bijdragen aan het verbeteren 

van de leefbaarheid, geeft ook 

voldoening. En tenslotte, maar  

niet minder belangrijk: een  

hele fijne werksfeer met heel 

veel leuke, deskundige en vooral 

betrokken medewerkers.  

 

Waar deed je het voor?
Kun je je een mooiere baan 

voorstellen? De sociale huisvesting, 

dat gaat ergens om! Je kunt echt 

wat voor mensen betekenen. De 

vele kanten van de functie maakte 

het ook aantrekkelijk. 

Beeld bij de toekomst 
Ik denk niet dat ik na mijn pensioen 

niets meer met de volkshuisvesting 

zal doen. Ik ben toch wel graag 

bezig. Actief geïnteresseerd en 

betrokken blijven in ‘het leven’ en 

de ‘wereld’ is beter dan achter de 

geraniums gaan zitten. Ik zie wel 

wat er voorbij komt. Wat meer vrije 

tijd is natuurlijk wel fijn. 

Rein naast zijn werk
Niet voor niets heb ik op mijn 

‘LinkedIn’ pagina als eerste 

genoemd dat ik oppas-opa ben van 

mijn kleinkinderen. Mijn kinderen, 

kleinkinderen en familie zijn mij 

zeer dierbaar. Eind december ben ik 

40 jaar getrouwd met mijn Bea. Ik 

heb twee 2 toffe zonen, een schat 

van een schoondochter, 3 heerlijke 

kleinkinderen en een hele fijne 

familie. Wat wil een mens nog 

meer? Verder vind ik veel dingen 

leuk: sleutelen aan auto en motor, 

werken aan en in huis en tuin, 

fotograferen, reizen en zeilen. Zo’n 

20 kilo geleden was ik behoorlijk 

sportief: wielrennen, schaatsen, 

hockeyen, skeeleren en hardlopen. 

Door rug- en heupproblemen komt 

het er tegenwoordig minder van. 

Ook het verenigingsleven vind 

ik leuk en belangrijk. Ik was en  

ben daar nog steeds actief in. 

Wat wil je nog meegeven?
Vanzelfsprekend wens ik mijn 

opvolgster heel veel succes! Ik hoop 

dat Wonen NWF zich met succes 

verder ontwikkelt als lerende 

organisatie. En dat een goede 

volkshuisvesting een belangrijk 

onderdeel blijft van onze 

maatschappij. Ga aan de slag met 

verduurzaming in combinatie met 

het betaalbaar houden van de 

sociale huisvestingsvoorraad! 

En zorg er voor dat de woningen 

die wij bouwen ook een 

meerwaarde opleveren voor hun 

omgeving. Een beetje lef en 

aandacht, that’s all! 

Natuurlijk dank ik iedereen met wie 

ik in de afgelopen jaren heb 

samengewerkt!  

Directeur-bestuurder  
Rein Hagenaars gaat  
met pensioen! 
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In gesprek met wijkagenten  

Timo Kloosterman & Nico Kooistra

• Gebruik de standenschakelaar verstandig

• Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht

• Maak regelmatig de ventilatie inlaatpunten schoon

• Verander de instellingen en de plaats van ventilatie inlaatpunten niet

Zorg voor een
goede ventilatie:

Maar wat als je geen groene vingers 

hebt? Johan van Tuinen van Van 

Tuinen Tuinservice uit Berltsum geeft 

acht tips voor de tuin in deze periode 

van het jaar.

•  Er wordt gezegd: gras maai je tot 

november. Maar dat hangt af van 

het weer. Zolang het boven de  

7 graden is, groeit het gras namelijk 

door en kun je gewoon blijven 

maaien. De meest ideale lengte 

voor gras in de winter is ongeveer 8 

cm. 

•  Steek de graskanten af langs de 

bestrating. Dat geeft een net  

en verzorgd beeld.

•  Het gras en de beplanting geef je 

een boost met najaarsmest.

•  Haal afvallend blad van het gras, zo 

voorkom je dat je gazon gaat 

rotten. Deponeer het blad tussen 

de beplanting.

•  Doe dit ook met het blad van de 

bestrating. Het is een goede manier 

van grondbemesting en een 

schuilplaats voor insecten  

en egels.

•  Kijk alvast naar het voorjaar. Hoe zie 

je de tuin dan voor je? Wil je het 

anders? Nu kun je planten. Wacht 

met verplanten nog even tot alle 

blad is afgevallen. 

•  Knip vaste planten en siergrassen 

niet af. Ze beschermen je planten 

tegen de winterkou. Vooral voor 

siergrassen geldt dat ze een mooi 

wintersilhouet geven. Zonde om af 

te knippen.

•  Haal het onkruid weg. Maar wat is 

onkruid en hoe herken je het? Over 

het algemeen is het zo dat onkruid 

planten zijn die je niet in je tuin wilt 

hebben. Echte woekeraars. Toch 

kan onkruid heel mooi zijn of zelfs 

eetbaar. Een tip: hou het onkruid in 

de hand. Zo blijft het netjes. 

Tien nieuwe 
energiezuinige 
woningen in Tzum 

Aan het Dekemaplein komen 

drie levensloopgeschikte 

woningen. Deze woningen 

beschikken over een 

slaapkamer en badkamer op  

de begane grond. De overige 

zeven woningen worden 

gebouwd aan de Dekemastraat 

en Mr. Kl. Douwesstraat. Dit 

zijn kleine en comfortabele 1 á 

2 persoonswoningen voorzien 

van twee slaapkamers op de 

verdieping. Alle tien woningen 

zijn energiezuinig en duurzaam. 

Ze zijn voorzien van 

vloerverwarming op de begane 

grond, op het dak worden 

zonnepanelen geplaatst en 

voor de verwarming van de 

woning wordt gebruik gemaakt 

van een luchtwarmtepomp. 

Voor alle woningen is inmiddels 

een huurder gevonden. Tijdens 

de informatiebijeenkomst die 

we voor deze nieuwe huurders 

organiseerden, hebben ze zelf  

een aantal keuzes voor hun  

nieuwe woning mogen maken.  

Zo mochten ze kiezen uit 

verschillende vloer- en wandtegels 

voor douche en toilet, de wastafel 

mengkraan en het type spiegel.  

Dit werd erg op prijs gesteld!  

Het zorgt er ook voor dat de 

nieuwe huurders zich nog meer 

thuis zullen voelen in deze 

comfortabele woningen. 

Grenzend aan de achtertuinen van 

deze woningen ligt een openbaar 

veldje. Wij hebben de huurders 

gevraagd om mee te denken over 

de invulling hiervan. Daaruit kwam 

verschillende ideeën naar voren. 

De komende tijd proberen we 

samen tot een goede invulling  

van dit veldje te komen. 

De voorlopige planning is dat de 

sleutels in december 2019 aan  

de nieuwe huurders kunnen 

worden uitgereikt. 

In Tzum realiseert Wonen Noordwest Friesland aan de  

Mr. Kl. Douwesstraat, Dekemastraat en Dekemaplein tien prachtige 

nieuwe energiezuinige huurwoningen. Begin september is  

Bouwbedrijf Lont gestart  met de werkzaamheden. 


